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Táto publikácia vznikla ako doplnkový vzdelávací 
materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj 
pre potreby neformálneho vzdelávania.

Skladá sa z viacerých častí. 

Úvodná časť – informačný text – približuje fe-
nomén zodpovednej spotreby. Jej súčasťou je 
aj súhrn odporúčaných opatrení, ktoré môže 
každý z nás urobiť, aby prispel k zníženiu nega-
tívnych dopadov vlastnej spotreby. Predstavuje 
koncept 3R (z angličtiny: Reduce – Reuse – Re-
cycle, teda znížiť vlastnú spotrebu – opätovne 
používať – recyklovať). Koncept 3R predstavu-
je hierarchiu toho, ako by sme mali pristupo-
vať k zníženiu odpadu. Často sa totiž recyklácia 
mylne považuje za najdôležitejší spôsob, ako 
znížiť množstvo odpadu. Zabúdame však na to, 
že tá len rieši dôsledok vzniku odpadu, ale dôle-
žitejšie je, aby sme žiaden nevytvárali. Aj preto 
je zníženie vlastnej spotreby nosnou témou ce-
lej príručky. 

V ďalšej časti sme sa zamerali na niektoré vy-
brané predmety dennej spotreby – plasty, pa-
pier, elektroniku a textil – teda predmety, s kto-
rými väčšina mladých ľudí prichádza denne do 
kontaktu. Ku každému predmetu sme pripravili 
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krátky informačný text. Ten môže vám i  vašim 
žiakom a žiačkam pomôcť lepšie pochopiť, akým 
spôsobom spotreba daného produktu vplýva na 
spoločnosť a  životné prostredie. Zároveň sme 
vám prostredníctvom neho chceli podať po-
mocnú ruku pri príprave na samotnú vyučova-
ciu hodinu. Ku každému predmetu dennej spot-
reby ponúkame aj aktivity, ktoré sa dajú použiť 
vo vyučovaní či v neformálnom vzdelávaní. 

Pri príprave aktivít sme vychádzali z  obsahu  
a cieľov Štátneho vzdelávacieho programu. Sú 
teda koncipované tak, aby:
•	 viedli žiakov k aktívnemu občianstvu; 
•	 rozvíjali schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa 

učiť; 
•	 sa žiaci podieľali na vymedzovaní hodnôt sluš-

ného a morálneho človeka;
•	 posilňovali sebadôveru žiakov v riešení prob-

lémov, ktoré sú spojené s učením.

Aktivity sú štruktúrované metódou E-U-R. Tá je 
jednou z metód plánovania výučby, ktorá sa nie-
kedy nazýva aj trojfázový model učenia. Skladá 
sa z  evokácie, uvedomenia (si významu infor-
mácií) a reflexie. V každej z týchto fáz dochádza 
k inej forme učenia sa. Určite preto odporúča-

me nevynechať žiadnu z nich, predovšetkým nie 
reflexiu, ktorá je záverečnou, no najdôležitejšou 
časťou aktivity a procesu učenia sa. 

Aktivity využívajú prácu v skupinách, ale niekto-
ré sú použiteľné aj pri individuálnej práci alebo 
pri spolupráci dvojice žiakov.

Budeme radi, ak obsah príručky a jej aktivity po-
užijete vo svojej praxi, ak žiakov zaujmú a dozve-
dia sa nové vedomosti, rozvinú svoje zručnosti, 
nadobudnú nové kompetencie. Tento proces by 
mal byť spojený i so zmenou ich hodnôt. 

Viac podobných zdrojov, napríklad metodických 
príručiek pre školy, nájdete na webovej stránke 
www.globalnevzdelavanie.sk v kategórii „Kniž-
nica“, kde sa dajú voľne stiahnuť.

Lepšie pochopiť obsah a ciele globálneho vzde-
lávania vám môže pomôcť i publikácia Koncept 
globálneho vzdelávania, ktorú rovnako nájdete 
na vyššie spomenutom webe.

Za tím autorov a editorov, 

Lukáš Zajac, 

Človek v ohrození, n. o., 2016
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A  prečo sa stať zodpovedným spotrebiteľom? 
Z viacerých dôvodov. Na začiatok možno spome-
núť tie najsebeckejšie – ekonomické dôvody – 
takýto spôsob života nám šetrí peniaze. Neustále 
kupovať jednorazové predmety či také, ktoré sa 
nám po pár použitiach pokazia, stojí peniaze – 
a nie práve málo.

Ďalšími sú zdravotné dôvody – zníženie spotre-
by vedie k nižšiemu vystaveniu sa nebezpečným 
chemikáliám. Nové výrobky sú totiž často che-
micky upravované (napríklad bielené papierové 
vreckovky) a počas používania môžu vypúšťať ne-
bezpečné plyny. Okrem toho môžu byť vyrobené 
zo zdraviu škodlivých druhov plastu alebo iných 
nebezpečných syntetických materiálov.

foto: Shop Until You Drop, Banksy

foto: Mapa pravidelnej leteckej dopravy na celom svete z roku 2009 (zdroj: Jpatokal, Wikipedia)

Každý z  nás kupuje potraviny, drogériový tovar, 
elektroniku, knihy, nábytok, vodu, energie či služby. 
Nakupujeme viac, lebo máme viac peňazí a mož-
ností ich míňať ako kedykoľvek predtým. Nakupuje-
me čoraz viac výrobkov a služieb, ktoré pochádzajú 
zo vzdialených častí sveta. Hoci si to často neuve-
domujeme, takto priamo ovplyvňujeme životy ľudí, 
ktorých osobne nepoznáme, vplývame na životné 
prostredie celej planéty,  miestne trhy i  globálnu 
ekonomiku. Dokonca aj drobné nákupy čokoládo-
vej tyčinky, papiera či kávy ovplyvňujú priamo alebo 
nepriamo prostredie, v ktorom vznikali a ľudí, ktorí 
ich vyrobili – často na druhej strane našej planéty. 
Stali sme sa priamou súčasťou toho, čo nazývame 
globálnou dedinou.

Predtým, než si 
dnes ráno dojedol 
svoje raňajky, závisel 
si na polovici sveta.

Martin Luther King
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No a napokon sú to environmen-
tálne dôvody. Neustála výroba 
nových predmetov je možná 
len vďaka využívaniu prírodných 
zdrojov – elektriny, vody, ropy, 
kovov, dreva a mnohých ďalších. 
Používanie chemikálii pri ťažbe 
rozličných surovín alebo výrobe 
rôznych produktov tiež škodí prí-
rodnému prostrediu a môže spô-
sobovať zdravotné riziká pre ľudí, 
ktorí sú do procesu výroby zapo-
jení alebo v  takej oblasti žijú. Aj 
my sme súčasťou tohto kolobe-
hu – ovzduším a vodou sa spo-
menuté látky prepravujú často aj 
na opačný koniec planéty, alebo 
sa k nám dostávajú prostredníc-
tvom potravinového reťazca.

foto: Postrekovanie ryžových polí umelými hnojivami (zdroj: wuzefe, Pixabay) 

foto: Klčovanie dažďových pralesov kvôli 
plantážam palmového oleja v Borneu, 
Malajzia (zdroj: NASA)

foto: Valec stláčajúci odpad na skládke (zdroj: Ropable, Wikipedia)

Medzi environmentálne dôsled-
ky našej rastúcej spotreby patrí 
aj preprava nových výrobkov. 
Jej dôsledkom je nielen nutnosť 
používať obrovské množstvo po-
honných hmôt, ale aj produkcia 
splodín CO
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, ktoré priamo pri-

spievajú ku globálnemu otepľo-
vaniu a klimatickej zmene.

Každý výrobok má určitú život-
nosť. Všetky však skôr alebo ne-
skôr skončia na skládke či v spa-
ľovni, oveľa menšia časť sa ocitne 
v recyklačných centrách. Niekto-
ré dokonca zavŕšia svoju existen-
ciu na čiernych skládkach alebo 
voľne v prírode. Stačí sa vonku 

pozrieť okolo seba a určite uvidí-
te pohodené plastové vrecúško, 
fľašu alebo iný odpad.

Napokon treba spomenúť i prob-
lém spracovania odpadu. Sklád-
ky odpadov majú svoju kapacitu. 
Odpad v nich sa rozkladá len veľ-
mi pomaly, pri rozklade vznikajú 
nebezpečné plyny a  bude trvať 
stovky až tisíce rokov, kým sa väč-
šina z neho rozpadne. V každom 
prípade – nikdy sa už nepodarí 
tieto suroviny využiť a opätovne 
ich použiť. Ak niečo odhodíme, 
odpad síce niekam odíde, ale 
problém sa tým nestratí.

vyklčovaná 
plocha

plantáž palmy 
olejovej

dažďový les
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Príroda nám pos- 
kytuje obed zdarma, 
ale iba ak budeme 
kontrolovať náš apetít.

William Ruckelhaus

Začni tam 
kde si, použi 
čokoľvek 
máš a urob, 
čo môžeš.

foto: lyzadanger, Wikipedia

Naša peňaženka je  
najsilnejšou zbraňou
Naša peňaženka a naše rozhod-
nutia sú silnými prostriedkami 
v tom, ako bude svet – ten okolo 
nás, ale aj ten vzdialený – vyze-
rať. Máme obrovskú moc – zme-
nám spotrebiteľského správania 
sa musia predajcovia tovaru  
a služieb prispôsobovať. Môže-
me preto prijať svoj diel zodpo-
vednosti a stať sa zodpovednými 
spotrebiteľmi. Čo to znamená?

V prvom rade si zodpovední 
spotrebitelia uvedomujú dopad, 
aký má kúpa daného predmetu  
a všetky prepojenia s ňou spoje-
né. Sú si vedomí toho, za akých 
podmienok tovar vznikol, aký 
vplyv mal na ľudí, ktorí ho vy-
robili, aj na životné prostredie 
na lokálnej i globálnej úrovni. 
Sú si vedomí aj dopadov, ktoré 
vznikli pri doprave, distribúcii  
a aj tých, ktoré vzniknú pri jeho 
likvidácii. V ideálnom prípade si 

uvedomujú celý výrobný reťa-
zec a  všetky jeho dopady, sú si 
vedomí svojej zodpovednosti  
a poznajú a využívajú dostupné 
pozitívne alternatívy.

Skutočná cena
Ako spotrebitelia sa tešíme z níz-
kych cien tovarov. Tričká za tri 
eurá, nový smartfón každý rok, 
či potraviny za cenu, na ktorú sa 
už často ani nepozeráme – to 
všetko má ale aj inú, skrytú cenu. 
Nízka cena  týchto výrobkov má 
vplyv na životné prostredie, na 
mzdy poľnohospodárov alebo 
robotníkov, ľudské práva a nieke-
dy aj mier v iných častiach sveta. 

Chov zvierat vo veľkochovoch 
vedie k väčšej produkcii a zníže-
niu ceny mäsa, ale tiež k utrpe-
niu zvierat a znečisteniu život-
ného prostredia. 

Pesticídy síce zvyšujú výnosy 
v  poľnohospodárstve a  znižujú 
konečnú cenu potravín, zne-

čisťujú však pôdu, vodu, vzduch 
i samotné potraviny. 

Výroba textilu v ekonomicky me-
nej rozvinutých krajinách znižu-
je cenu, za ktorú ho v obcho-
doch kupujeme a dáva mnohým 
ľuďom prácu, robotníčky a  ro-
botníci ale musia často pracovať 
v  nebezpečných podmienkach  
a za nedôstojnú mzdu. 

Suroviny použité v elektronických 
výrobkoch môžu byť vyťažené 
za cenu udržiavania vojenských 
konfliktov alebo za cenu veľkých 
environmentálnych škôd. 

A  v  konečnej cenovke sú málo-
kedy zahrnuté náklady za likvidá-
ciu týchto výrobkov – po tom, ako 
ich vyhodíme alebo recyklujeme.



7Čo skutočne (s)potrebuješ

Zodpovedný spotrebiteľ môže zvoliť pozitívne na-
kupovanie alebo morálny bojkot.

Pozitívne nakupovanie
Pozitívne nakupovanie znamená uprednostňova-
nie takého tovaru, ktorého vznik sprevádza menej 
dopadov na životné prostredie a pri ktorom sa dá 
povedať, že ľudia, ktorí ho vyrábali, dostali spra-
vodlivú mzdu a pracovali v  dôstojných podmien-
kach. V našich podmienkach je typickým prejavom 
pozitívneho nakupovania uprednostňovanie lo-
kálnych, ekologických alebo fairtrade1 výrobkov – 
možností je však oveľa viac. Niektoré firmy sa sku-
točne snažia konať zodpovedne v každom aspekte 
svojho podnikania a také by sme mali prostredníc-
tvom našej peňaženky odmeniť.

Môžete uprednostniť elektronické spotrebiče, 
ktoré majú nižšiu spotrebu energie (spotreba 

energie v presne definovanej škále má byť po-
vinne uvedená na každom výrobku), kupovať 
veci, ktoré sú síce drahšie, ale menej sa kazia, pri 
kúpe papiera uprednostňovať recyklovaný, aspoň 
občas kúpiť fairtrade čokoládu, kupovať vajíčka 
z  voľného chovu sliepok, uprednostňovať firmy, 
ktoré sa angažujú v sociálnej a environmentálnej 
oblasti a pod. 

Na internete možno nájsť rôzne zoznamy firiem, 
podľa toho, ako zodpovedne sa správajú pri výrobe 
a predaji svojich výrobkov – k ľuďom alebo život-
nému prostrediu. Niektoré sa však snažia len za-
ujať lacnou marketingovou kampaňou, v ktorej sa 
prezentujú ako environmentálna alternatíva, hoci 
pravda môže byť iná (tzv. greenwashing2).

Sledujte weby a organizácie, ktoré sa týmto té-
mam venujú. Na Slovensku je to napríklad me-
dzinárodná organizácia Greenpeace, organizá-
cia Živica (a ich portál Čierna Labuť). Zaujímavé 
informácie môžete nájsť aj na www.globalne-
vzdelavanie.sk. Môžete ich sledovať na sociál-
nych sieťach. Čoraz viac sa týmto témam venujú 
aj populárne masmédia.

Firma Patagonia vyrába „outdoorové“ športové 
oblečenie. Zaviazala sa venovať jedno percento 
svojho obratu alebo desať percent zisku (podľa 
toho, ktorá suma je vyššia) na podporu organi-
zácii aktívnych v ochrane životného prostredia. 
Zakladateľ firmy založil aj skupinu „One Percent 
for the Planet“, ktorá nabáda iné firmy, aby robi-
li to isté. Firma sa pravidelne umiestňuje na vr-
chole rebríčka zodpovedných firiem GlobeScan 
(www.globescan.com) a má certifikát „B corp“, 
ktorý garantuje, že je firma zodpovedná spolo-
čensky aj environmentálne.

1 Fairtrade je spoločenské hnutie, ktoré sa snaží pomôcť výrobcom  
v ekonomicky menej vyspelých krajinách dosiahnuť lepšie trhové 
podmienky a propagovať udržateľnosť. U nás sa najčastejšie pod 
logom Fair trade predáva káva, kakao, čaj, cukor, bavlna a banány.

2 Greenwashing je  výraz anglického pôvodu a  je zložený zo slov 
green (zelený, prenesene ekologický) a whitewash (cenzúra). 
Vyjadruje dezinformáciu šírenú organizáciou za účelom prezen-
tovať sa u verejnosti ako environmentálne zodpovedná.

foto: Nedeľný „fair – natural“ trh v Amsterdame, Holandsko (zdroj: Jorge Royan, Wikipedia)
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Morálny bojkot
Morálny bojkot znamená odmietanie nakupovania 
predmetov alebo služieb, o ktorých vieme, že majú 
negatívny dopad na ľudí alebo životné prostredie. 
Typickým príkladom je odmietanie jednorazových 
obalov (polystyrénových šálok, plastových príbo-
rov a  tanierov či pohárov, kávy v  jednorazových 
kapsulách), či nevyužívanie osobného auta alebo 
leteckej dopravy, ak je to možné. Môžeme tiež od-
mietať nakupovať u firiem, o ktorých sme sa do-
zvedeli, že svojim zamestnancom neplatia férovú 
mzdu alebo neberú ohľad na životné prostredie.  
 

Takisto je dobré vedieť, či sa tieto firmy nevyhýbajú 
plateniu daní (napríklad prostredníctvom schém 
v  daňových rajoch) alebo nekorumpujú politikov 
– a v takom prípade uprednostniť, hoc aj drahšiu, 
konkurenciu. 

Svoj postoj možno tiež vyjadriť priamo u personálu 
v obchodoch, na zákazníckej linke, na facebooko-
vej stránke firmy alebo e-mailom. Menej efektív-
nou možnosťou je napríklad podpísanie rôznych 
petícií na internete, ktoré organizujú nezávislé 
organizácie. Existuje obrovské množstvo kampaní 
a iniciatív, vďaka ktorým sa skutočne podarilo do-
siahnuť zmenu.

K  najznámejším online aktivistickým organizá-
ciám patrí Avaaz (avaaz.org). Cez jej web môžu 
ľudia žiadať zmenu v konkrétnych kampaniach – 
v oblasti klimatickej zmeny, ľudských práv, práv 
zvierat, korupcie, chudoby a  konfliktu. Najčas-
tejšie využívajú formu podpisu petícií a kampaní. 
Niektoré z  jej úspechov možno nájsť na: www.
avaaz.org/page/en/highlights.

foto: Jednorazové kávové kapsule – aj u nás čoraz populárnejšie – sú takmer nerecyklovateľné. Využívajú veľké množstvo obalov, ktoré 
skončia v skládkach alebo spaľovniach odpadov (zdroj: Andres Nieto Porras, Wikipedia).
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Znižovanie spotreby, opätovné používanie a recyk-
lácia sú tri komponenty environmentálne zodpoved-
ného spotrebiteľského správania. Pomáhajú znížiť 
množstvo odpadu, ktorý vyhodíme, zachovávať prí-
rodné zdroje, ale šetria aj naše peniaze. V ideálnom 
prípade by mali byť zohľadnené vo všetkých aspek-
toch nášho života.

Množstvo nápadov, ako znižovať vlastnú spotrebu, 
znovu použiť a  recyklovať, nájdete na internete, 
napr. na stránke Pinterest (pinterest.com/explore/
reduce-reuse-recycle) či na facebookovej stránke 
Nifty. Možností je však oveľa viac.

3 Ekologická stopa je umelo vytvorená jednotka, ktorá určuje, koľko 
štvorcových metrov Zeme potrebuje človek pre svoj život. Počíta sa 
podľa priemernej spotreby zdrojov a produkcie odpadov. Často sa 
uvádza ako jednotka pre konkrétny štát.

Najefektívnejším spôsobom, ako znížiť  
svoju ekologickú stopu3 je nakupovať 
menej vecí. Ak znížime vlastnú spotrebu, 
použije sa menej surovín, zníži sa emisia 
skleníkových plynov a množstvo odpadu. 
Dobrým príkladom, ako môžeme sami  
zmeniť svoje správanie v každodennom 
živote, je riadiť sa podľa R3 (znižovať  
vlastnú spotrebu, znovu použiť, recyklovať 
– z anglického Reduce, Reuse, Recycle).

foto: Frugal, TaxCredits.net, flickr.com
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Míňať len toľko, koľko je nevyhnutné – 
napríklad nenapĺňať elektrickú kanvicu až 
doplna ak potrebujeme vodu len na šálku 

čaju, neprekurovať domácnosť a pod.

Namiesto papierových vreckoviek 

používať textilné (to isté platí aj  

o jednorazových plienkach).

Využívať bicykel, chôdzu alebo 

hromadnú dopravu. Auto používať 

na cesty a výlety s väčšou  

skupinou spolucestujúcich.

Uprednostňovať spotrebiče  

a dopravné prostriedky, ktoré  

majú nižšiu spotrebu elektriny  

alebo pohonných hmôt. 

Nakupovať vo väčších baleniach, ak 

vieme, že ich do konca trvanlivosti 

spotrebujeme. Také si vyžadujú menej 

obalov a zvyčajne sú oveľa lacnejšie. 

Uprednostňovať veci, ktoré sa dajú 
presypať alebo preliať do naplniteľ-
ných obalov – napr. tekuté mydlo 

v náhradnom obale.

Vyhýbať sa výrobkom, ktoré používajú  

nadmerné množstvo obalov, predovšetkým 

takých, ktoré sú balené rôznymi materiálmi 

(papier, fólie, plast, polystyrén...). Veľmi ťažko 

sa recyklujú a na ich výrobu a dopravu je  

potrebné množstvo surovín.

Nekupovať balenú vodu, namiesto toho 
piť vodu z vodovodu a nosiť pri sebe fľašu, 

ktorú môžeme kedykoľvek naplniť.

Vyhýbať sa jednorazovým výrobkom, 
ako sú plastové alebo papierové  riady, príbory, hrnčeky, poháre, holiace strojčeky, zapaľovače, obaly a pod. –  tie tvoria obrovský podiel odpadov.

Najlepším spôsobom, ako znížiť množstvo odpadu 
je vôbec ho nevytvárať alebo vytvárať ho menej. 
To môžeme dosiahnuť tým, že budeme nakupovať 
uvážene, odmietať veci, ktoré v skutočnosti nepo-
trebujeme a žiť podľa niektorých zásad, napr.:

Jesť menej mäsa. Na jeho výrobu a spraco-

vanie sa využíva omnoho viac zdrojov ako  

v prípade rastlinných výrobkov, navyše  

výrazne prispieva ku klimatickej zmene.

Necestovať letecky na dovolenku 
do vzdialených miest  

a dovolenkových destinácii. 

Na zápisky používať „šmiráky“ 
alebo už použité papiere.

Tlačiť a kopírovať obojstranne, 

vždy, keď je to možné; ideálne 

tlačiť a kopírovať čo najmenej.

Sprchovať sa  
a aj to krátko. 

Na kúpeľ vo vani 
je potrebných 

o desiatky litrov 
viac vody ako na 
krátku sprchu. 

Na svoju schránku 
umiestniť nálepku: 

„Prosím, nevhadzovať 
reklamné materiály.“

Kupovať len to, čo v skutočnosti  

potrebujeme – nekupovať množstvo 

oblečenia, elektroniky alebo jedla,  

ktoré po krátkom čase aj tak vyhodíme.
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Mestské a komunitné záhrady sú čoraz 

populárnejšie – ak existuje taká možnosť, 

zasadiť si vlastné bylinky alebo zeleninu 

na okne, balkóne či vo vlastnej záhradke 

– môže to byť príjemné  hobby a relax.

Oblečenie používať 

pokiaľ je nositeľné  
a opraviteľné.

Predať alebo darovať iným staré 

oblečenie, hračky, elektroniku, 

športové potreby alebo nábytok.

Namiesto papierového, plas-

tového alebo polystyrénového 

hrnčeka používať keramický, 

umývateľný hrnček.

Nepoužívať jednorazové 
batérie – namiesto nich 

mať nabíjacie alebo upred-
nostniť kúpu elektroniky 

s napájaním do siete.

Kupovať mobilný telefón 
alebo elektroniku v online 

bazároch, od priateľov alebo 
známych. Elektroniku  
používať čo najdlhšie.

Používať uzatvárateľné ná-

doby namiesto plastových 

obalov. Jedlo z reštaurá-

cie alebo jedálne si nechať 

zbaliť do vlastnej nádoby 

a nie do jednorazového 

polystyrénového obalu.

Opätovné používanie výrobkov dáva zmysel 
z ekonomického aj environmentálneho hľadiska. 
Niekedy si to ale vyžaduje trochu kreativity:

Nebrať si z obchodov 
zbytočne ďalšie plastové 
vrecká. Igelitky už aj tak 

vyšli z módy. Do obchodov 
chodiť s textilnou taškou. 
Aj mikroténové vrecko 

môže byť opätovne použité 
– môžete mať jedno stále 

so sebou alebo si nosiť 
plátenné. 

Opätovne používať výrobky,  
ktoré nestratili svoj účel.

Starať sa o svoje veci, 

aby vydržali čo najdlhšie 

a opravovať ich.

Uprednostňovať 

výrobky v opätovne 

použiteľných obaloch 

(napr. fľašiach).

Opravovať pokazené veci.

Nakupovať 
v second- 

handových 
obchodoch, na 
burzách alebo  

v bazároch.

Prerábať staré veci na nový 
účel (tzv. upcycling) je čoraz 

populárnejšie – mnoho skve-
lých a kreatívnych nápadov 
nájdete na internete (napr. 

stránka Nifty na Facebooku). 
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Recyklovať doma 
alebo v škole:

Po skončení životnosti predmety (napr. 

elektroniku, elektrospotrebiče, batérie, 

nebezpečný odpad, žiarivky, lieky, ale aj 

stavebný odpad a mnohé iné) nevhadzo-

vať do kontajnera, ale priviezť do recyk-

lačného centra alebo zberných miest. 

Používať recyklovaný 
papier do tlačiarne, 
či obálky vyrobené 

z recyklovaného pa-
piera a recyklované 

tonerové kazety.

Zúčastňovať sa komunitných 

recyklačných akcií – naprí-

klad zberu papiera v škole, 

zberu organického odpadu 

organizovaného obcou alebo 

mestskou časťou – sleduj-

te ich na internete alebo 

v miestnych médiách.

Dávať pozor na recyklačné 
symboly – znamenajú, že 

predmet bol buď vyrobený z recyklovaných materiálov alebo je po použití vhodný 
na recykláciu.

Kompostovať – doma alebo na 
záhrade, či dokonca v inte-

riéroch (vermikompostovanie 
– kompostovanie s použitím 

špeciálnych dážďoviek).

Doma si pripraviť nádoby alebo tašky na rôzne odpadové materiály – papier, plast, sklo, kov, nebezpečný či organický odpad a dávať ich do kontajnerov na recyklovaný odpad, alebo ich odnášať do pre ne určených zberných dvorov.

Ak v dome, škole, práci ale-
bo aj v obchode nie sú koše 
na triedený odpad, pýtať sa 

správcu domu, riaditeľa alebo 
majiteľa, prečo tam taký kôš 

nie je a žiadať zmenu.

Pýtať sa predavačov  

a dodávateľov, či sú  

výrobky šetrné  

k životnému prostrediu 

 – napríklad nemajú 

zbytočne veľa obalov, sú 

vyrobené z recyklova-

ných materiálov a pod.

Kupovať predmety, ktoré sú 

vyrobené z recyklovaných 

surovín alebo predmetov.
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vEDEli stE, žE...

predchodcu moderného papiera – papyrus – používali 
už starí Egypťania?

moderný papier vynašli v Číne, kde ho poznali  
už pred asi dvetisíc rokmi?

pôvodný papier sa vyrábal z recyklovaných handier?

Od polovice dvadsiateho storočia sa spotreba pa-
piera vo svete zvýšila šesťnásobne. Viac ako tre-
tina všetkého dreva, ktoré sa vo svete vyrúbe, sa 
používa na výrobu papiera. Keď nabudúce budete 
cestovať okolo Ružomberka a jeho papierní, všim-
nite si obrovské kopy dreva a  pilín – to je drevo 
vyťažené prevažne v slovenských lesoch, 
určené na výrobu papiera a celulózy.

Priemerný Slovák spotrebuje asi 100 kg 
papiera ročne a  značnú časť nedá do 
kontajnera na recykláciu – aj preto tvorí 
papier až pätinu komunálneho odpadu. 
Čoraz väčší podiel papiera sa používa na 
balenie tovarov, ale aj na rôzne iné účely 
– napríklad len v USA sa ročne spotrebu-
je 16 miliárd papierových pohárov. 

Papier je recyklovateľný a je aj jednou z najviac re-
cyklovaných komodít v Európe – v EÚ sa recykluje 
až 72 % použitého papiera, na Slovensku je tento 
podiel oveľa nižší. Okrem ochrany lesov sú ďalšími 
výhodami recyklácie znižovanie objemu skleníko-

vých plynov, ktoré vedú ku globálnemu otepľova-
niu (pri rozklade papiera v skládkach vzniká metán) 
a znižovanie spotreby surovín ako je voda, elektric-
ká energia a rôzne chemikálie. 

Papier môže byť recyklovaný teoreticky päť až se-
demkrát, teda nie donekonečna. Po každej recyklá-

cii sa jeho vlákna skracujú – napríklad oba-
ly na vajíčka sú už preto nerecyklovateľné 
a patria do zmesového odpadu, kompostu 
alebo ich možno opätovne použiť.

Aby spotrebitelia vedeli, aký druh papiera 
a dreva používajú, vzniklo niekoľko spôso-
bov certifikácie. Asi najznámejším druhom 
certifikácie dreva je FSC. Ten garantuje, že 
drevo alebo papier pochádzajú z „environ-
mentálne vhodnej“ a „sociálne prínosnej“ 

výroby. Túto certifikáciu používa rastúce množstvo 
výrobcov papiera a výrobkov z papiera a dreva. Pri 
FSC certifikácii sa kontroluje konkrétny les a  celý 
spotrebiteľský reťazec a zisťuje sa, či je obhospoda-
rovaný v súlade so štandardmi FSC. 

Po väčšinu svojej histórie bol papier vzácnym a drahým 
materiálom. Dnes si bez neho nevieme predstaviť náš život 
– pozrite sa len okolo seba, kde všade a v akých formách sa 
nachádza. skúste si spomenúť, koľkokrát ste dnes už papier 
držali v ruke. Nájdeme ho v rôznych podobách v našej 
peňaženke, ako obalový materiál mnohých predmetov. 
Pravdepodobne je zavesený na stene miestnosti, v ktorej 
tento text čítate (napr. vo forme plagátu, obrazu, mapy či 
tapety) a máte ho práve teraz na dosah ruky.
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Príprava

Na túto aktivitu budete potrebovať prípravu. Pokúste sa nájsť čo najviac výrobkov z papiera 
(inšpirácie, resp. zoznam nájdete na ďalšej strane).

Čo ak by 
zmizol papier?

Pomôcky:
čo najviac predmetov z papiera (viac v časti Uvedomenie), písacie potreby do každej skupiny 
(4 – 5 žiakov), priestor v strede triedy alebo na veľkom stole (na „katedre“).

Ciele:
•	 analyzovať význam papiera;

•	 diskutovať o príčinách a dôsledkoch spotreby papiera; 

•	 navrhnúť spôsoby, ako znížiť vlastnú spotrebu papiera.

Postup:

Evokácia:

Vyzvite žiakov, aby na minútu zavreli oči a predstavili si, že papier a výrobky z neho v jeden 
deň zo záhadných dôvodov zo sveta celkom zmiznú. Nebudú sa dať dokonca ani vyrobiť.

Úlohou žiakov je počas tejto minúty zamyslieť sa a nájsť odpovede na otázky: Ako by to 
ovplyvnilo váš život? Čo by sa v ňom zmenilo? 

Po minúte uvažovanie povzbuďte niektorých z nich, aby svoje myšlienky prezentovali pred 
ostatnými. Nechajte žiakom dostatok času na to, aby sa vyjadrili. Myšlienky môžete zapisovať 
na tabuľu.

Uvedomenie:

Žiakov rozdeľte do skupín, ideálne po 4 – 5, a každej z nich rozdajte čistý papier. 

Povedzte im, že papier našťastie so sveta nezmizol, a preto máte so sebou z neho niekoľko 
predmetov, ktoré si spoločne pozriete.

Do triedy prineste pripravené výrobky z papiera. Rozložte ich na miesto viditeľné pre 
všetkých, napríklad do stredu triedy alebo na dostatočne veľký stôl. 

Vráťte sa k téme evokácie. Žiakov sa spýtajte, ako by tieto predmety nahradili, ak by skutočne 
zo sveta zmizli. 

Úlohou žiakov bude v skupine v krátkom čase (3 – 4 min.) navrhnúť čo najviac nápadov k čo 
najviac predmetom. Nápady by mali byť aspoň trochu realistické.

20–25 min.

5–7 min.
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Príklady ako (čím) by sa dali tradičné papierové predmety nahradiť:

v súčasnosti notebook, kedysi sa 
používali bridlicové tabuľky, ktoré 
by sa dali použiť aj dnes.

elektronické médiá, smartfón, 
elektronické čítačky...

látka, pri potravinách rôzne listy 
(banánové..)

látkové vreckovky

V druhej fáze žiakov vyzvite, aby v skupine našli čo najviac konkrétnych 
nápadov, ako môžu minimalizovať používanie daných papierových predmetov.

•	kancelársky papier 

•	 zošit/zápisník 

•	časopisy a noviny

•	baliaci papier

•	 lepiaci bloček (Post-it)

•	obálka

•	 rôzne účty

•	papierový tanier

•	papier na pečenie 

•	 fotografia 

•	bloček z obchodu

•	papierový pohár

•	cestovný lístok

•	kniha 

•	peniaze 

•	papierová vreckovka 

•	papierová utierka

•	 servítok 

•	 toaletný papier 

•	papierová taška

•	obal (napr. obal na múku, 
cukor či cestoviny) 

•	 kartón – obal na elektroniku,  
nábytok a pod.

•	obal z  viacvrstvových 
krabicových nápojových 
obalov (Tetrapak)

•	obal na vajíčka

•	detská jednorazová plienka

Papierové výrobky (príklady):

Po skupinovej práci postupne zdvihnite čo najviac predmetov a spýtajte sa žiakov (zástupcov 
skupín), čo navrhli v prvej a čo v druhej časti aktivity.

Reflexia:

So žiakmi diskutujte:

•	 Čo bolo na tejto hodine pre vás nové alebo zaujímavé? 

•	 Ako je možné, že sa u nás (ale prakticky všade vo svete) stále zvyšuje spotreba papiera?

•	 Poznáte nejaké konkrétne prípady plytvania papierom?

•	 Ktoré z nápadov z aktivity sa vám zdali najrealistickejšie a dali by sa uplatniť aj vo vašom 
živote?

•	 Využívate niektoré z nich? Prečo áno/nie?

•	 Aké negatívne dôsledky spôsobuje nadprodukcia papiera?

•	 Čo iné, okrem zníženia spotreby, pomáha znížiť negatívne dôsledky spotreby papiera? 
(Recyklácia, efektívnejšie výrobné postupy...)

•	 Aké konkrétne kroky môžeme urobiť preto, aby sme znížili osobnú spotrebu papiera?

10–15 min.

3–4 min.

Zošity a zápisníky Časopisy a noviny

Baliaci papier Papierové vreckovky
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Asi polovica všetkých plastov, ktoré používame, je určená na jedno použitie. 
Hoci je plast úplne recyklovateľný materiál, v súčasnosti sa recykluje len 
zlomok plastového odpadu – buď kvôli našej pohodlnosti, alebo preto, že 
recyklovať niektoré plasty je teoreticky možné, v realite však nie jednoduché. 
Pomerne dobre sa dajú recyklovať polyetylény (sú z nich zložené tzv. PET 
fľaše) alebo polypropylény. Naopak, plasty ako PVC alebo polystyrény sa 
recyklujú veľmi ťažko a problematická je aj ich výroba a likvidácia. Slovensko 
stále zaostáva za ostatnými krajinami Európskej únie v recyklácii plastového 
odpadu aj odpadu vo všeobecnosti. Kým u nás sa recykluje menej ako 15 % 
odpadu, v Nemecku je to 64 %.

Rôzne druhy označenia plastov: 

Číslovanie, skratka 
a symbol

Číslovanie, skratka 
a symbol

Číslovanie  
a skratka 

Číslovanie  
a skratka 

#1 PET

#2 HDPE

#3 PVC

#4 LDPE

#5 PP

#6 PS

#7 – #19

Polyetyléntereftalát

Polyetylén s vysokou 
hustotou

Polyvinylchlorid

Polyetylén s nízkou 
hustotou

Polypropylén

Polystyrén

Ostatné plasty

Opis Opis

Hoci plast vynašli len pred čosi viac ako sto rokmi, 
nájdeme ho všade – v perinách, pod ktorými spíme, 
v našom oblečení, v mobilnom telefóne, ktorý používame, 
vo fľašiach a obaloch či v dopravných prostriedkoch... 
keďže je odolný, lacný a ľahký, stal sa najbežnejším 
materiálom súčasnosti. Zároveň však spôsobuje vážny 
environmentálny problém.

01

PET

05

PP

02

PE-HD

06

PS

03

PVC

07

O

04

PE-LD
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Plastový odpad vplýva na krajinu, rieky a oce-
ány a  je čoraz väčším problémom pre celý 
ekosystém planéty. Trvanlivosť plastov spô-
sobuje, že môžu v životnom prostredí pretr-
vávať veľmi dlho – až stovky rokov. Plasty sú 
z celosvetového hľadiska hlavným zdrojom 
znečisťovania morí. Desiatky miliónov ton 
plastov sa dostávajú do oceánov, kde vytvá-
rajú zhluky odpadu. Tie sa postupne menia na 
mikroplast – malé, voľným okom neviditeľné 
plastové čiastočky. Mikroplast možno nájsť 
aj v najvzdialenejších častiach oceánov, do-
stáva sa do tiel živočíchov a cez potravinový 
reťazec často aj späť k človeku.

Ďalším globálnym problémom spojeným s 
plastom je tvorba odpadu. Plasty tvoria asi 
desatinu váhy komunálneho odpadu a až 
polovica z  neho je v  Európskej únii umiest-
ňovaná do skládok odpadu. Znamená to, že 
obrovské množstvo surovín a  energie vyjde 
nazmar – namiesto toho, aby bol plast recyk-
lovaný a použitý na výrobu nových výrobkov. 
Okrem toho, pri spaľovaní plastov vznikajú 
nebezpečné toxické látky – dioxíny. Každý 
plast, ktorý dodnes vznikol, v nejakej forme 
stále existuje, s výnimkou malej časti plastov, 
ktoré boli spálené. 

V súčasnosti sa na výrobu plastov spot-
rebúva približne 8 % svetovej produkcie 
ropy, z toho 4 % sa používajú ako suro-
vina a 3 – 4 % ako energia vo výrob-
ných postupoch. Aj pri spracovaní ropy 
a výrobe plastov vznikajú skleníkové 
plyny. 

Bežný plast obsahuje veľké množ-
stvo chemických prísad, ktoré sú 
zdraviu škodlivé, môžu byť do-
konca karcinogénne alebo môžu 
mať iné toxické účinky. Tieto lát-
ky môžu prenikať do životného 
prostredia – do vzduchu, ale 
napríklad na  skládkach odpa-
du aj do pôdy a vôd. 

Predpokladá sa, že výroba 
a spotreba plastov na Sloven-
sku aj na celosvetovej úrov-
ni bude naďalej pokračovať 
v rýchlom raste. Dosiaľ sa 
však nepodarilo nájsť rea-
listické riešenie, čo s plas-
tovým odpadom a ako mi-
nimalizovať jeho vplyv na 
životné prostredie.

foto: Rôzne výrobky z plastov (zdroj: Cjp24, Wikipedia)
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Pomôcky:
tabuľa alebo papier s fixkami, obyčajná lyžička vyrobená z plastu určená na jednorazové 
použitie. 

V prípade prvej časti (Názorová škála): Papiere s nápismi „100 % súhlasím“ a „100 % 
nesúhlasím“; dve správy z tlače – môžete ich prečítať, premietnuť alebo rozdať  
(viac v časti Uvedomenie).

Ciele:
•	 analyzovať príčiny a dôsledky používania plastu určeného na jednorazové použitie; 

•	 vyjadriť vlastný postoj k prípadnej regulácii používania plastov;

•	 identifikovať alternatívy k plastom a ich nadmernej spotrebe.

Postup:

Evokácia:

Žiakov vyzvite, aby vo svojich taškách alebo vreckách našli veci či obaly, ktoré sú určené len 
na jednorazové použitie (napr. mikroténové vrecká, obaly z čokoládových tyčiniek, plastová 
fľaša alebo hliníková plechovka s nápojom a pod.). 

Každý žiak bude mať za úlohu čo najrýchlejšie priniesť na miesto pred tabuľou jednu vec. 
Vyberte 3 až 4 z nich a pýtajte sa ich:

•	 Kde bol predmet vyrobený? (Ak je to možné identifikovať alebo vydedukovať z výrobku.)

•	 Z čoho (z akých surovín) je predmet vyrobený?

•	 Ako často a ako dlho ho budete používať?

•	 Čo s ním urobíte, keď ho prestanete používať?

•	 Čo sa s ním potom stane?

•	 Definujte, aké problémy kvôli tomu vznikajú?

Uvedomenie:

krátky život 
plastovej lyžičky

POZNámkA PRE vás: 

Ponúkame dve možnosti, ako s témou pracovať. Je možné využiť obe z nich alebo si 
podľa vlastného uváženia môžete vybrať len jednu. V každom prípade by ste si mali 
nechať dosť času aj na reflexiu. 

5–10 min.
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PRvá ČAsť: 

Názorová škála

Žiakom vysvetlite princíp názorovej škály. 

1. Triedu rýchlo (napr. s pomocou žiakov) upravte tak, aby mali žiaci dostatok priestoru na 
pohyb medzi dvoma papiermi, umiestnenými na opačných stranách triedy. 

2. Jednu stenu v triede označte nápisom „na 100 % súhlasím“. Stenu na opačnom konci 
triedy naopak nápisom „na 100 % nesúhlasím“. 

3. Vysvetlite žiakom, že ich úlohou bude vyjadriť svoj osobný postoj k obsahu textov, ktoré im 
predstavíte. Tie hovoria o jednej iniciatíve a jednom predkladanom zákone. Žiaci sa postavia 
na ktorýkoľvek bod na škále, ktorá vyjadruje dva jednoznačné postoje k obsahu textu (ini-
ciatíve a zákonu). Čím bližšie sa žiak postaví k stene s nápisom 100 % súhlas, tým viac dáva 
najavo svoj súhlas s jeho obsahom a naopak. Žiaci sa môžu postaviť na ktorékoľvek miesto 
v pomyselnej škále – podľa toho, aký je ich názor medzi oboma krajnými pólmi.

4. Žiakom premietnite na stenu, prečítajte alebo rozdajte na vytlačených papieroch správu 
z tlače č. 1.

5. Vyzvite žiakov, aby sa postavili do uličky medzi lavicami na názorovú škálu a vyjadrili svoj 
názor na obsah iniciatívy. 

6. Vždy po rozostavení sa žiakov na škále vyzvite niekoľkých z nich (najlepšie postojovo 
odlišných, ale aj niekoho v strede), aby svoj postoj v krátkosti vysvetlili. Ak chce ľubovoľný 
žiak pridať svoj názor do diskusie, má právo prihlásiť sa a dostať slovo.

7. Žiakom prečítajte ďalšiu správu z tlače č. 2 (Zákon) a postupujte rovnakým spôsobom ako 
pri prvej správe.

8. Na záver sa môžete vybraných žiakov opýtať, či sa pri rozhodovaní riadili len vlastným 
názorom, alebo vychádzali aj z podložených argumentov. Aký je rozdiel medzi týmito 
dvoma pojmami? Vychádzali argumenty z relevantných zdrojov?

správa z tlače č. 1 – iniciatíva

správa z tlače č. 2 – Zákon

10–15 min.

Medzinárodná koalícia mimovládnych 
organizácii a  časť politikov vo Veľkej 

Británii sa snaží dosiahnuť, aby bol každý 
jednorazový hrnček zdanený poplatkom 5 
pencí (asi 6 centov). Argumentujú tým, že 
v krajine ľudia vyhodia asi 2 a pol miliardy 
jednorazových hrnčekov ročne. Len jeden 

zo 400 hrnčekov sa recykluje, keďže tie sú 
vyrobené z  kombinácie papiera a plastu, 
ktorá je ťažko recyklovateľná. Podobný sys-
tém už funguje v prípade plastových tašiek 
(igelitiek), ktoré sa už zákazníkom nemôžu 
dávať zdarma – tí si ich ale môžu kúpiť za 
malý poplatok.

Zdroj: The Guardian; Adam Vaughan: Switch disposable coffee cups for reusables, urge campaign group. 
Zverejnené 29.9.2016

Súhlasíte s tým, aby sa aj na Slovensku zdaňovali jednorazové hrnčeky sumou 5 centov?

Súhlasíte s tým, aby sa aj na Slovensku od roku 2020/2025 zakázal plastový riad (vyrobený  
z nerozložiteľných materiálov)?

Zdroj: The Independent; Shehab Khan: France bans plastic cups, plates and cutlery. Zverejnené 17. 9. 2016

Francúzsko prijalo nový zákon, podľa kto-
rého musia byť všetky plastové hrnče-

ky, príbor a taniere po roku 2020 vyrobe-
né z materiálov, ktoré sa v prírode rozložia. 
Pack2Go Europe, organizácia, ktorá zastu-

puje európskych výrobcov obalov hovorí, 
že proti zákonu bude bojovať a dúfa, že sa 
nerozšíri do zvyšku Európy. Iné organizácie 
zas tvrdia, že takýto zákon je proti princí-
pom voľného pohybu tovaru. 
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DRUHá ČAsť: 

infografika

Žiakom ukážte jednora-
zovú lyžičku vyrobenú 
z plastu. Opýtajte sa ich, 
kde všade takéto lyžičky 
možno nájsť a prečo sú 
čoraz populárnejšie. 

Spolu so žiakmi odhadnite, 
koľko podobných lyžičiek 
alebo plastových príborov 
každý z nás za rok použije 
a vyhodí.

Spýtajte sa ich, z čoho 
je lyžička vyrobená, ako 
a kde sa tieto suroviny 
vyrábajú, ako sa dostávajú 
na Slovensko a až k nim. 
Čo sa s nimi stane po tom, 
ako ich vyhodia?

Prečítajte žiakom text  
z obrázka alebo pre- 
mietnite cez projektor 
obrázok vpravo.

Žiakov sa spýtajte, aké sú príčiny a aké dôsledky používania jednorazového riadu a príborov. 
Koľkokrát za mesiac asi použijú jednorazový príbor, pohár alebo tanier? A koľkokrát polysty-
rénový obal na jedlo? Aké poznajú alternatívy? Spoločne na túto tému diskutujte.

Reflexia:

Žiakov sa spýtajte, čo ich na aktivite zaujalo, čo pre nich bolo nové, čo sa naučili.

Vráťte sa k časti Evokácia a žiakov sa spýtajte:

•	 Aké dôsledky má používanie jednorazových obalov, príborov, tanierov alebo hrnčekov? 

•	 Prečo ich používame čoraz viac? 

•	 Dá sa tomuto problému predísť? Dá sa riešiť? Ako?

•	 Ako môžete znížiť vlastnú spotrebu jednorazových výrobkov alebo obalov?  
Pozn.: Pomôcť si môžete časťou 3R zo str. 9 – 12.

•	 Počuli ste už o nulovom odpade?4 Viete si predstaviť, že by sme také niečo na týždeň/
mesiac skúsili?

•	 Aké alternatívy k jednorazovému plastovému riadu poznáte?

•	 Aké iné možnosti, ktoré pomáhajú znižovať znečistenie životného prostredia, okrem 
zníženia vlastnej spotreby poznáte?

10 min.

5–10 min.

tiPy PRE vás: 

Krátky, osemminútový film z youtube: The Story of Bottled Water (2010) – http://bit.ly/
flasa-vody hovorí o dôsledkoch kupovania balenej vody (v angličtine). Z tejto série si 
možno pozrieť viac filmov, napr. o elektronike – http://bit.ly/story-electronics

Je skutočne neuveriteľné,
že naša spoločnosť dosiahla stav,

ťažbu ropy z hlbín zeme, JeJ prepravu 

vytvarovanie, dopravu do obchodu,

Je považované za meneJ namáhavé ako lyžičku po použití umyť.

kúpu a prinesenie domov

do rafinérií, spracovanie na plast, 

kedy úsilie potrebné na

4 Nulový odpad (Zerowaste) je filozofia, ktorá sa snaží o zmenu životných cyklov zdrojov – tak, aby mohli byť všetky produkty opä-
tovne použiteľné. Cieľom je, aby žiaden odpad neskončil v skládkach alebo spaľovniach odpadu. Ľudia, ktorí túto filozofiu prijali 
za svoju, sa snažia neprodukovať žiaden odpad.
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Výroba sa presunula do chudob-
nejších krajín, kde je pracovná 
sila lacná. Kým v roku 1970 boli 
najväčšími vývozcami textilu Ja-
ponsko, Veľká Británia, Kanada, 
Taliansko či Francúzsko, dnes sú 
to krajiny ako Čína, Kambodža, 

Bangladéš, Pakistan či Me-
xiko. Vo všeobecnosti pla-

tí, že časť výroby, ktorá je 
náročná na ľudskú prá-

cu sa premiestňuje do 
krajín s lacnou pracov-
nou silou – prevaž-

ne do Ázie. Naprí-
klad v  Bangladéši 

je minimálna 
mesačná mzda 
v  textilnom prie-

mysle na úrovni asi 
60 EUR, v  Kambodži 

je len o niečo vyššia ako 
100 EUR. Ale  časť priemyslu, 

ktorá je náročná na vedomosti 
a  kreativitu (dizajn, marketing, 
reklama, predaj) sa koncentruje 
do bohatých krajín. 

Ďalšími dôvodmi sťahovania vý-
roby textilu do chudobnejších 
krajín môžu byť aj nižšie envi-
ronmentálne štandardy a  zá-
kony daných krajín, nedokona-
lejší zákonník práce a  ochrana 
práv a zdravia zamestnancov či 
slabé odbory. To všetko umož-
ňuje ešte viac znížiť konečnú 
cenu oblečenia a  textilu, často 
za cenu znečistenia životného 
prostredia,  zhoršenia pracov-
ných podmienok, zníženia mzdy 
a ochrany práv zamestnancov.

Cez kus nášho oblečenia sme prepo-
jení s  inými ľuďmi z rôznych častí sveta, 
ktorí sú v  textilnom priemysle zamestnaní. 
tento priemysel je veľmi globalizovaný – výro-
ba a  spracovanie surovín, ich ďalšie spracovanie 
až do konečného výrobku, preprava, predaj, dizajn, 
marketing, sídla značiek... – to všetko sa robí v mnohých 
krajinách všetkých kontinentov.

Dnes v textilnom priemysle vo svete pracuje asi 60 – 75 
miliónov ľudí, z toho tvoria asi tri štvrtiny ženy. Tak ako rastie 
množstvo vyrobeného textilu a dopyt po ňom, stúpa aj počet 
zamestnancov textilného priemyslu. Ešte aj dnes sa totiž pri 
výrobe oblečenia a textilu používa veľký podiel ľudskej práce.
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foto: James DeMers, flickr.com

Rôzne kampane a  tlak spotrebiteľov spôsobili, že 
aspoň u mnohých priamych dodávateľov veľkých 
značiek sa pracovné podmienky zamestnancov 
postupne zlepšujú. Neplatí to však vo všeobecnos-
ti, čoho dôkazom je aj tragédia v  bangladéšskej 
továrni Rana Plaza (informácia je súčasťou pra-
covného listu aktivity). Jedným z dôvodov je, že 
výrobný reťazec je veľmi komplikovaný – výrob-
covia majú často viacerých subdodávateľov, ktorí 
môžu mať ďalších subdodávateľov. Odkontrolovať 
celý reťazec výroby je preto náročné. Mnohí akti-
visti a mimovládne organizácie ale tvrdia, že je na 
zodpovednosti bohatých textilných firiem a vlast-
níkov značiek zabezpečiť dôstojné pracovné pod-
mienky a mzdu zamestnancom a udržateľný spô-
sob výroby.

Značná časť textilného priemyslu je koncentrova-
ná do niekoľkých veľkých konglomerátov, ktoré 
určujú trend v celom priemysle, a ktoré dosahujú 
miliardové zisky. Jedným z takýchto trendov je tzv. 
rýchla móda, ktorá zmenila globálny charakter vý-
roby a predaja odevov. Kým v minulosti existovali 

štyri hlavné sezóny, dnes sa čoraz častejšie dodá-
va do regálov nové oblečenie aj niekoľkokrát za 
mesiac. Zároveň sa znižuje jeho cena, ale aj kvali-
ta – z oblečenia sa stáva „rýchly“ spotrebný tovar, 
podobne ako sú drogéria alebo potraviny.

Zväčšujúci sa objem textilu v predaji znamená viac 
surovín, vody, pesticídov, chemikálií, energie na 
jeho výrobu, ale aj odpadu, ktorý vzniká ako pria-
my dôsledok rýchlej módy. Časť textilu možno re-
cyklovať na výrobky nižšej hodnoty (tzv. downcyc-
ling), ako sú izolácie do stavebníctva alebo 
koberčeky do áut, napokon však aj 
tak všetok končí na  skládkach 
odpadu alebo v spaľov-
niach. Najefektívnejšou 
formou zodpoved-
ného spotrebiteľ-
ského správania 
v oblasti textilu 
je preto ku-
povať ho 
menej. 

Aj vďaka online kampani a  petícii organizácie 
Avaaz prispela firma Benetton jedným miliónom 
dolárov do fondu na odškodnenie obetí zrútenia 
Rana Plaza – fabrike na šitie oblečenia v Bangla-
déši. Benetton patril k  mnohým západným fir-
mám, ktorých oblečenie sa v Rana Plaza šilo.
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Pomôcky:
jednu zo štyroch príloh a jeden diagram – odkopírované pre každú skupinu (4 – 5 žiakov), 
písacie potreby. Alternatívne aj projektor s počítačom, internetovým pripojením (alebo 
vopred stiahnutým videom) a reproduktormi, mapa sveta.

Ciele:
•	 spoznať globálne prepojenia, ktoré vznikajú v súvislosti s textilným priemyslom; 

•	 analyzovať príčiny a dôsledky výroby bavlny a textilu v chudobnejších krajinách; 

•	 diskutovať o podmienkach, v akých sa vyrába bavlna a textil, ktorý na sebe nosíme.

Postup:

Evokácia:

Alternatívny úvod: Alternatívny úvod: Ak to uznáte za vhodné a máte na to podmienky 
(technika, čas), odporúčame žiakom premietnuť dve minúty z videa o výrobe textilu: 
http://bit.ly/bavlna-video. Premietnite úsek od 0:05 do 2:15 (v iných častiach sa objavujú 
názvy a logá produktov). Video ukazuje proces pestovania a spracovania bavlny do 
textílií. Video je bez slov, ale sprevádzané hudbou.

Žiakov sa spýtajte, z akého materiálu sa podľa nich vyrába väčšina oblečenia a textílií. 
Následne sa ich spýtajte, v ktorých krajinách a oblastiach sa podľa nich pestuje najviac 
bavlny na svete.

iNfORmáCiA PRE vás: Najväčším producentom bavlny je India, nasledovaná Čínou,  
USA, Pakistanom, Brazíliou, Uzbekistanom, Tureckom a Austráliou.

Žiakov sa spýtajte, v ktorých krajinách sa podľa nich vyrába oblečenie, ktoré majú na 
sebe. Môžete ich vyzvať, aby sa rozdelili do dvojíc a pozreli sa na štítky spolužiaka alebo 
spolužiačky a overili si svoj tip. Pravdepodobne sa budú opakovať krajiny ako: Čína, Bangla-
déš, Kambodža alebo Pakistan, ale môže byť spomenuté Turecko, Taliansko, Portugalsko  
či iné. Spýtajte sa, čo väčšinu týchto krajín spája (lacná pracovná sila, krajiny väčšinou ležia  
v Ázii). Môžete ich vyzvať, aby krajiny ukázali na mape. Žiakom povedzte, že v ďalšej časti 
hodiny sa dozvedia viac o tom, ako funguje textilný priemysel.

3–7 min.

Ako vzniká 
moje tričko 

(alebo textilný priemysel v kocke)
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Uvedomenie:

Žiakov rozdeľte do skupín po 4 – 5. Vysvetlite im, že ich úlohou bude spoločne, v časovom 
rámci siedmich alebo desiatich minút (resp. podľa uváženia), prečítať texty a analyzovať ich, 
diskutovať o nich v skupine a vyplniť priložený diagram. 

Odporúčame vysvetliť princíp diagramu, prípadne uviesť nejaké príklady. Do stredu 
diagramu budú žiaci vpisovať lokalizačné činitele daného priemyslu, teda prečo je tam 
umiestnený a aké predpoklady má daný priemysel na to, aby existoval a prosperoval v danej 
krajine. Do troch ďalších častí budú vpisovať, aké sociálne, ekonomické a environmentálne 
dopady má daný priemysel na danú oblasť alebo krajinu. 

Každej skupine dajte jeden z textov, jednu prípadovú štúdiu ku krajine a jeden diagram. 

Po uplynutí časového rámca vyzvite žiakov z každej skupiny (alebo tak, aby boli zastúpené 
všetky štyri krajiny a prípadové štúdie k nim), aby svoju prácu stručne a zrozumiteľne 
prezentovali pred ostatnými.

tiP: V prípade nedostatku času môžu žiaci diagramy vyplniť na flipchartový papier. Po 
skončení práce nalepte každý papier na stenu a vyzvite žiakov, aby sa v tichosti prešli 
triedou a pozreli si výstupy iných skupín. Táto metóda umožní ušetriť čas na reflexiu.

Reflexia:

So žiakmi diskutujte: 

•	 Čo vás na aktivite prekvapilo, čo bolo pre vás nové?

•	 Prečo si kupujeme čoraz viac oblečenia? Čo nás k tomu motivuje? 

•	 Rozmýšľali ste doteraz nad tým, akí ľudia toto oblečenie vyrábajú? Zmenilo sa niečo 
dnešnou aktivitou?

•	 Prečo sa čoraz menej textilu vyrába na Slovensku a viac v krajinách ako je Kambodža 
alebo Bangladéš?

•	 Aké pozitívne a aké negatívne dôsledky má presun výroby do týchto krajín? Ktoré podľa 
vás prevládajú?

•	 Ako my sami môžeme pomôcť zmeniť pracovné a environmentálne podmienky,  
v ktorých sa textil vyrába?

Ďalšie odporúčané zdroje:

Atraktívny dokumentárny seriál „Sweatshop“ ukazuje cestu nórskych módnych  
blogerov do Kambodže, kde na vlastnej koži objavujú, ako funguje módny priemysel – 
http://bit.ly/sweatshop-no. Seriál je v nórčine s anglickými titulkami. 

Viac informácií k téme nájdete napríklad na stránkach Clean Clothes Campaign 
(v angličtine) alebo Greenpeace–Detox-Catwalk (v angličtine, časť aj v slovenčine).  

20–25 min.

10 min.
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Bavlna je pre Uzbekistan najdôležitejšou poľnohospodárskou plodinou. Na celkovom exporte krajiny sa 
podieľa takmer jednou pätinou. V tejto suchej, vnútrozemskej a nedemokratickej stredoázijskej krajine sa 
pestuje asi 10 % svetovej spotreby bavlny (asi milión ton). Ešte aj dnes sa na bavlníkových poliach využíva 
detská práca. Častým javom je nútená práca – počas žatvy sú k zbieraniu nútené obrovské množstvá ľudí, 
napríklad aj žiaci a študenti, ich učitelia alebo lekári a zdravotnícky personál. Farmári musia štátu predávať 
úrodu za výrazne nižšiu cenu, aká je na svetových trhoch. Kvôli tomu je uzbecká bavlna bojkotovaná viace-
rými svetovými značkami (Tesco, IKEA, H&M, Adidas, Marks&Spencer...). Pracovné podmienky sa aj vďaka 
tomuto medzinárodnému ekonomickému tlaku začali v Uzbekistane postupne, no pomaly, zlepšovať.

India je najväčším producentom bavlny na svete a tá pre krajinu predstavuje veľmi dôležitý exportný a eko-
nomický artikel. Až 60 miliónov ľudí je v Indii priamo alebo nepriamo závislých na jej pestovaní a spracovaní. 
Bavlna sa v Indii tradične využíva v textilnom priemysle - podiel textilu na celkovom exporte Indie je viac ako  
10 %. Práve na území dnešného Pakistanu a Indie sa našli najstaršie doklady o pestovaní bavlny – má tu ideálne 
prírodné podmienky. Napriek tomu, že bavlníkové plantáže pokrývajú len 5 % poľnohospodárskej pôdy Indie, 
podieľajú sa v krajine až na polovici spotreby umelých hnojív (pesticídov). Škodcovia – rôzne druhy hmyzu – 
totiž spôsobujú pestovateľom značné škody a donedávna boli jedinou účinnou ochranou pravidelné postreky.

Prípadová štúdia: Aralské jazero
Aralské jazero bolo kedysi štvrté najväčšie jazero 
sveta, s rozlohou o polovicou väčšou ako je veľkosť 
Slovenska. Pôvodná rozloha jazera sa zmenšila na 
desatinu a tento jav je označovaný za jednu z naj-
väčších svetových environmentálnych katastrof. 
Pred viac ako päťdesiatimi rokmi boli v oblasti od-
klonené dve hlavné rieky, ktorých voda sa vlievala 
do jazera. Cieľom bolo využiť vodu na zavlažovanie, 
z veľkej časti práve bavlny – na jej pestovanie je to-
tiž v polopúštnej oblasti potrebné veľa vody aj ume-
lých hnojív. Pôda a vzduch v oblasti sú dnes výrazne 
znečistené, vietor totiž rozprašuje soľ a  pesticídy 
z vyschnutého dna jazera do širokého okolia. Vý-
skyt tuberkulózy a rakoviny je mnohonásobne vyšší 
ako svetový priemer. Kedysi prosperujúci rybolov, 
ktorý zamestnával tisíce ľudí, prakticky skolaboval.

Prípadová štúdia: 
Genetický modifikovaná bavlna
Až 95 % bavlny vypestovanej v Indii je dnes geneticky 
upravená odroda, takzvaná Bt bavlna. Tá je imúnna 
voči mnohým tradičným škodcom a pri jej pestova-
ní je potrebné výrazne menšie množstvo pesticídov 
ako pri bežnej bavlne. Priame environmentálne dô-
sledky jej pestovania sú preto nižšie – výnosy sa vý-
razne zvýšili a znížila sa spotreba hnojív. Kritici však 
poukazujú na vysokú cenu semien Bt bavlny, na to, 
že ju vyrábajú nadnárodné koncerny, a tiež na to, že 
takúto bavlnu začínajú napádať iní škodcovia, ktorí 
predtým nepáchali toľko škôd. Čoraz populárnejšou 
alternatívou je organická bavlna, ktorá nie je gene-
ticky upravovaná ani chemicky postrekovaná, jej vý-
nosy sú však nižšie a predajná cena vyššia.

Prílohy
Uzbekistan – pestovanie bavlny

india – pestovanie bavlny

foto: Aralské jazero v roku 1989 a 2014 (zdroj: NASA)

1989 2014

foto: Claude Renault, Wikipedia
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Výroba textilu je najdôležitejšou časťou ekonomiky Bangladéša, jednej z najhustejšie obývaných oblastí sveta. 
Po Číne je Bangladéš najväčším výrobcom textilu na svete. Globálny dopyt po lacnom textile je taký veľký, že 
množstvo textilu vyrobeného v Bangladéši môže v nasledujúcich dvadsiatich rokov stúpnuť až štvornásobne. 
Už dnes zamestnáva tento priemysel viac ako 4 milióny ľudí, prevažne žien. Pracovná sila v krajine je totiž asi 
najlacnejšia na svete – zamestnankyne často pracujú za výrazne menej ako 100 eur mesačne. Aj tento príjem 
však prispieva k rodovej rovnosti a zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti. Jedným z dôsledkov je aj výrazne 
znížená pôrodnosť – počet narodených detí na jednu ženu sa blíži k dvom – podobne ako napríklad v Írsku ale-
bo na Islande. Okrem nízkych miezd však musia pracovníčky často akceptovať prácu v podmienkach ohrozu-
júcich ich zdravie. Nebezpečný chemický odpad z výroby textilu navyše obyčajne končí v miestnych vodných 
tokoch a ohrozuje krehký ekosystém krajiny, poľnohospodárstvo a zdravie ľudí.

Kambodža patrí k najchudobnejším krajinám juhovýchodnej Ázie. Po dekádach socialistických experimentov 
je dnes kambodžská ekonomika veľmi otvorená, čo spolu s extrémne lacnou pracovnou silou láka zahranič-
ných investorov – predovšetkým v textilnom priemysle. Aj preto kambodžská ekonomika v ostatných rokoch 
rýchlo rastie. Až 80 % exportu krajiny tvoria textilné výrobky. Textilný priemysel zamestnáva prevažne ženy 
a zameriava sa na finálne spracovanie odevov – šitie či strihanie. Mnohé robotníčky sú zamestnávané pro-
stredníctvom krátkodobých kontraktov, v ktorých nemajú zabezpečené zamestnanecké istoty a sociálne vý-
hody. Viaceré štrajky a protesty boli násilne potlačené políciou a výsledkom boli uväznení či dokonca usmrtení 
protestujúci. Priemysel vplýva aj na životné prostredie. Dodnes sa na zohrievanie vody v zastaraných bojleroch 
v starších fabrikách využíva drevo, ktoré sa ťaží v miestnych lesoch. Prípadne sa využívajú neefektívne a nee-
kologické naftové generátory.

Prípadová štúdia: Rana Plaza - najhoršia 
tragédia v textilnom priemysle v histórii
V  roku 2013 sa zrútila budova Rana Plaza, v  ktorej 
sídlila aj veľká textilná továreň, vyrábajúca odevy 
pre veľké západné značky. Deň pred kolapsom sa 
na budove objavili veľké trhliny, preto bola okamžite 
evakuovaná. Následne bola vyhlásená za bezpečnú 
a  zamestnávatelia prinútili robotníčky a robotníkov 
vrátiť sa na druhý deň do práce. Krátko po začatí pra-
covného dňa sa budova zrútila. Výsledkom bolo 1129 
mŕtvych a asi 2500 zranených. Kvôli medzinárodné-
mu tlaku, najmä zo strany aktivistov a mimovládnych 
organizácií, sa pracovné podmienky robotníkov za-
čali v  ostatnom čase pomaly zlepšovať. Aj západné 
značky si dnes dávajú lepší pozor, v akých podmien-
kach sa ich odevy vyrábajú – chránia si tak vlastné 
meno a svoju značku.

Prípadová štúdia: 
Pár desiatok eur mesačne
„Vzduch je zlý, záchody špinavé, stroje veľmi hlučné 
a musíte vdychovať všetky tie látky, ktoré sa vyparujú 
z textílií“, povedala pre Clean Clothes Campaign jed-
na z kambodžských robotníčok v textilnom priemysle. 
„Nemôžem si oddýchnuť a stále ma bolí hlava. Ak by 
som mohla, našla by som si inú prácu, ale nemôžem. 
Nie som dostatočne vzdelaná.“ Minimálna mesačná 
mzda v Kambodži len tesne presahuje 100 eur. Z toho 
asi 15 – 20 eur musia robotníčky a robotníci zaplatiť 
za prenájom ubytovania – obyčajne žije v jednej izbe 
2 – 7 ľudí a z ďalšej časti zárobku zvyknú podporovať 
svoje rodiny.

Bangladéš – textilná fabrika 

kambodža – textilná fabrika 

foto: Rijans, flickr.com

foto: flickr.com
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Environmentálne dôsledky
•	 Aké dôsledky má tento priemysel  

pre životné prostredie:

•	 v danej oblasti alebo celej krajiny;

•	 celej planéty?

Ekonomické dôsledky
•	 Ako tento priemysel vplýva na 

ekonomiku krajiny?

•	 Ako vplýva na mzdy a prosperitu 
bežných ľudí?

•	 Kto z neho najviac získava? 

sociálne dôsledky
•	 Ako tento priemysel vplýva na životy 

obyčajných ľudí? 

•	 Ako ľuďom škodí? Ako im zlepšuje 
kvalitu ich života?

•	 Aké sociálne zmeny tento priemysel 
spôsobil?

Prečo je tento  
priemysel práve tam?  
(lokalizačné činitele.)
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Na výrobu elektroniky je potrebné obrov-
ské množstvo vzácnych nerastných suro-
vín, spotrebuje sa veľké množstvo elek-
trickej energie, ich likvidácia si vyžaduje 
ďalšie zdroje a negatívne vplýva na život-
né prostredie. Kvôli výrobe elektroniky sa 
ťaží čoraz viac nerastných surovín, aby sa 

tak uspokojil rastúci globálny dopyt. Výro-
ba elektroniky sa presúva do krajín s lac-
nejšou pracovnou silou – dominantné 
postavenie má Čína. Tlak znižovania cien 
tak obyčajne znášajú pracovníci, ktorí tie-
to predmety vytvárajú – prostredníctvom 
ich miezd a pracovných podmienok.

foto: PIX 1861, Pixabay

Bez elektroniky si dnes nevieme predstaviť moderný život. 
stala sa symbolom prestíže a životného štýlu. stala sa tiež 
spotrebným tovarom – novú často nekupujeme vtedy, keď 
stará prestane fungovať, ale vtedy, keď nás omrzí alebo 
keď už nie je dostatočne moderná. Ako všetko v živote, aj 
toto má svoju cenu. my ju platíme cenou za tovar, tú inú – 
pre nás neviditeľnú – platia ľudia vo vzdialených krajinách 
sveta. Zároveň ju platí aj celá planéta.
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Rýchle zmeny v technológiách, zastaranie starých 
typov elektroniky (kto už dnes používa MP3 pre-
hrávač, DVD disky či „sklený“ televízor?), klesajú-
ce ceny, nízka trvácnosť týchto výrobkov a vysoké 
ceny opravy, nemožnosť „upgradu“ – to všetko 
spôsobuje, že kupujeme a vyhadzujeme čoraz viac 
elektroniky. Tá v lepšom prípade skončí v recyklač-
ných centrách, v horšom – a to je prípad väčšiny 
– na skládke alebo v  spaľovni. Napriek tomu, že 
na skládkach tvorí relatívne malý podiel, tvorí v nej 
väčšinu toxického odpadu. 

Existuje čoraz viac možností, ako sa dá elektronic-
ký odpad recyklovať. Jednou z  nich je vrátiť sta-
rý – v ideálnom prípade nefunkčný – výrobok do 
predajne, v ktorej si kupujeme nový výrobok. Pre-
dajcovia sú povinní ho prijať a postarať sa o jeho 
recykláciu. Podľa zákona o  odpadoch, pokiaľ má 
predajná plocha viac ako 400 m2, musí akcepto-
vať bezplatný spätný odber aj „veľmi malého elek-
troodpadu“, a to aj bez toho, aby si v nej zákazník 
zakúpil akýkoľvek produkt. Druhou možnosťou je 
priniesť starý výrobok do recyklačných centier 
alebo ho odovzdať počas zberov elektronic-
kého odpadu, ktoré zvyknú organizovať 
obce, mestá alebo mestské časti – 
viac informácií poskytujú zvyčajne 
na svojich webových stránkach. 

Napriek tomu, že priemerný telefón by mal vy-
držať asi 4 – 5 rokov, predpokladá sa, že v súčas-
nosti meníme mobilný telefón asi každých 18 až 24 
mesiacov. Práve nadmerná spotreba je hlavnou 
príčinou negatívnych trendov spojených s ťažbou 
nerastov alebo zvyšujúcim sa objemom elektro-
nického odpadu. Obmedzenie vlastnej spotreby je 
najdôležitejšia možnosť, ako znížiť našu ekologic-
kú stopu. 

foto: Judit Klein, E-WASTE, flickr.com
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Čas:
Aktivita môže trvať 25 – 45 minút.

Pomôcky:
papier, písacie potreby, tabuľa.

Ciele:
•	 analyzovať životný cyklus elektronických výrobkov a jeho dopad na spoločnosť i životné 

prostredie;

•	 oceniť možnosti zníženia spotreby a recyklácie elektronických výrobkov;

•	 identifikovať spojitosti medzi vlastnými potrebami a ich vplyvmi na životné prostredie 
a spoločnosť.

Postup:

Evokácia:

Žiakom povedzte, aby si predstavili, že nastala nečakaná živelná pohroma. Musia si rýchlo 
zbaliť svoje obľúbené veci. V aute je miesto len na štyri až päť kusov elektrospotrebičov, 
ktoré si môžu zobrať so sebou. Majú len krátky čas (1 – 2 minúty), aby si rozmysleli, bez 
ktorých elektrospotrebičov si nevedia predstaviť život, a teda by si ich určite zobrali so sebou. 
Zoznam predmetov si zapisujú.

tiP: Počas evokovania živelnej pohromy môžete žiakom zahrať dramatickú hudbu,  
ktorá ich vtiahne do deja. Napr. z http://bit.ly/dramaticka-hudba.

Medzitým na tabuľu nakreslite jednoduchú tabuľku. Do prvého stĺpca vpisujte najčastejšie sa 
opakujúce elektrospotrebiče. Ku každému pridajte samostatný riadok.

Elektronika  
– čo skutočne  

(s)potrebujeme

5–7 min.

Po uplynutí času žiakov vyzvite, aby vám povedali, ktoré veci si zapísali na papier. Zapisujte ich na 
tabuľu. Niektoré sa začnú určite opakovať (mobilný telefón, notebook, herná konzola...), preto sa 
priebežne pýtajte, ktoré z predmetov ešte na tabuli nie sú.

Zloženie

Mobil, 
notebook...

Výrobcovia Životnosť Čo potom?
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Uvedomenie:

PRvá ČAsť: 

Vyzvite žiakov, aby k trom najčastejšie sa vyskytujúcim predmetom povedali (podľa vlastných 
vedomostí alebo dojmov, ktoré môžete komentovať, ale nehodnoťte ich): 

•	 z akých surovín a materiálov sa vyrába (zloženie);

•	 v ktorej krajine alebo krajinách sa vyrába (výrobcovia);

•	 ako dlho ich používajú (životnosť);

•	 čo sa s nimi stane po skončení životnosti alebo keď ich nahradia novými (čo potom)?

 
Žiakov sa spýtajte, čo bolo podľa nich cieľom úvodnej časti hodiny. Ak na to sami neprišli, 
vysvetlite im, že cieľom bolo uvedomiť si, že elektronika vzniká z nejakých surovín, 
v nejakých miestach a nejakými ľuďmi. Je vyrobená z materiálov a surovín. Tie sa získavajú 
a spracúvajú náročným procesom. Po skončení životného cyklu výrobkov, tieto často končia 
v odpade a ak sa aj recyklujú, obvykle sa recykluje iba časť, nie celý produkt. Spýtajte sa ich:

•	 Aké dôsledky má naša neustále sa zvyšujúca spotreba takýchto výrobkov?

tiP: Ak pracujete so žiakmi, ktorí veľmi dobre rozumejú anglickému jazyku alebo na hodine 
angličtiny, odporúčame im premietnuť video zo série Story of Stuff – Story of Electronics  
(7:46 min). Nájdete ho na http://bit.ly/story-electronics.

DRUHá ČAsť: 

Žiakov rozdeľte do skupín, ideálne po 4 – 5 (môžu pracovať aj individuálne alebo vo dvojiciach, 
ale to neodporúčame). Predstavte im koncept 3R (znižuj spotrebu – opätovne používaj – 
recykluj) zo str. 9 – 12. 

Vysvetlite im, že ich úlohou bude pri elektronických výrobkoch, ktoré označili za tie, bez 
ktorých si nevedia predstaviť život, nájsť čo najviac možností a spôsobov, ako:

•	 znížiť vlastnú spotrebu (používať menej takýchto výrobkov),

•	 opätovne ich použiť a

•	 recyklovať.

Žiaci by mali byť čo najkonkrétnejší.

 
Nechajte žiakov – zástupcov skupín – v krátkosti predstaviť výsledky ich práce. 

Reflexia:
So žiakmi diskutujte:

•	 Počuli ste už niekedy pred touto hodinou o koncepte 3R? V čom je podľa vás dôležitejší ako 
len recyklácia? 

•	 Odkiaľ pochádzajú suroviny na výrobu elektroniky? 

•	 Čo sa s nimi stane po tom, ako ich prestaneme používať?

•	 Koľko telefónov ste už v živote mali? Ako často vymieňate starý za nový? 

Vráťte sa k otázke: Aké dôsledky má naša neustále sa zvyšujúca spotreba takýchto výrobkov?

•	 Čo s tým môžeme sami urobiť? Aké konkrétne opatrenia môžu zvrátiť negatívne dôsledky 
nadmernej spotreby elektroniky? 

•	 Čo ste sa počas tejto hodiny naučili? Čo v nej bolo nové a zaujímavé?

5–7 min.

10–15 min.

7–10 min.
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Človek v ohrození n. o. je nezisková, mimovládna organizácia 
postavená na hodnotách humanizmu, slobody, rovnosti 
a solidarity s cieľom pomáhať pri vytváraní otvorenej, 
informovanej, angažovanej a zodpovednej spoločnosti 
k problémom doma i v zahraničí. 

Od roku 2004 vzdelávame slovenských učiteľov i študentov, 
vytvárame metodiky a učebné materiály. Našim cieľom je  
naučiť mladých ľudí lepšie rozumieť sebe a svetu, ktorý sa  
rýchlo mení a globalizuje, a podporiť ich k tomu, aby sa  
aktívne podieľali na pozitívnych zmenách.

viac o (nielen) našich aktivitách v oblasti globálneho vzdelávania 
nájdete na portáli www.globalnevzdelavanie.sk, kde nájdete aj 
všetky nami doteraz vytvorené príručky a publikácie.




