
EKOGYMPLÁCI – BRUNTÁL 
IV. MISE – 1. úkol 

 

1. Napište argumenty, se kterými jste se už někdy setkali a které vaše snahy o snižování 
uhlíkové stopy zpochybňují. Přidejte i jakékoliv pochybnosti, které někdy napadly vás samotné.  
 
Mám pocit, že spousta lidí vidí boj proti klimatické změně, jako nějaký druh extrémismu.  Většinou 
staří lidé, kteří patří do generace, která vlastně globální oteplování svou činností nejvíce zavinila má 
pocit, že stávky za klima jsou ztráta času a staví se k tomu, jakože se my, ,,mladí“, snažíme nějakým 
způsobem zviditelnit a vyhnout se škole. Jejich nejoblíbenějším argumentem je, že by stávky za klima 
měly probíhat o víkendu, abychom nezameškávali školu. Souhlasím, že vzdělání je důležité a nechodit 
do školy klimatickou krizi nevyřeší, ale zajímalo by mě, která stávka za vyšší platy by probíhala mimo 
pracovní dobu. 
Já osobně jsem se ale zamyslela nad otázkou cestování. Všichni dnes chtějí cestovat a poznat svět a já 
také, ale dopravní prostředky produkují velké množství skleníkových plynů a je  mi jasné, že do 
Austrálie pěšky jen tak nedojdu…takže toto může být odrazující.  
 
2. Napište, proč pro vás osobně má smysl snažit se o snižování uhlíkovéstopy a pomoc 

planetě při klimatické krizi, i když se může zdát, že jste ve svém okolía vůbec ve světě jedni z mála. 
   
Myslím, že dospělí, kteří o klimatické změně nepřemýšlí k tomuto dojdou už jen těžce, ale my máme 
ještě naději udělat něco jinak, nebo se o to alespoň pokusit, protože máme informace a víme, jak 
důležité to je. Možná je to tím, že víme, že na naší planetě budeme žit ještě dlouho. Naše děti tady 
budou žít dlouho a nechceme, aby se na nás za 30 let podívaly s myšlenkou, že jsme to zavinili my, naší 
nečinností nebo nezájmem. Podle mě to má smysl hlavně kvůli tomu, že chceme zemi poznávat a 
udělat z ní lepší místo, které se z ní nestane, pokud bude zničená, spálená, naše atmosféra bude 
nedýchatelná.  
 
Jako výstup z tohoto úkolu udělejte společnou myšlenkovou mapu, která bude mít 
podobu panáčka uprostřed, který představuje vás (můžete ho nakreslit schematicky 
nebo si se zpracováním vyhrát a dát doprostřed např. fotku vašeho týmu) a kolem něj 
udělejte bubliny s vašimi důvody, proč se o snižování uhlíkové stopy a ochranu 
planety, má podle vás smysl snažit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EKOGYMPLÁCI BRUNTÁL – IV. MISE 

Chci si zaplavat v oceánu, 

který nebude toxický. 

Chci si i za 30 let vyjít na Praděd 

a vidět sníh, borůvčí a všechno, 

co jsem tam viděla v dětství. 

Chci chodit do 

přírody a do města 

bez roušek, kvůli 

tomu, že by byl 

vzduch znečištěný. 

Má cenu se snažit, 

protože  to tolik 

nestojí a je 

jednoduché žít 

v souladu s přírodou. 

Chci aby lidé žijící 

v přímořských oblastech a 

oblastech s nedostatkem 

vody nemuseli řešit problémy 

s počasím způsobené změnou 

klimatu. 

Má cenu se snažit, 

protože historie lidstva 

byla rušná a příliš 

mnoho lidí obětovalo 

své životy za pokrok a 

změnu, takže by byla 

škoda to všechno 

zahodit a zničit lidstvo i 

planetu. 


