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ARBEITSBLATT SCHÜLER 

Gerechtigkeit/Spravedlnost  
Fairer Handel/Férový obchod 

Projektový den Mundani „Kdo má zisk, kdo trpí?“ 

1. Základní informace 

A) Tematická oblast: Spravedlnost 

B) Podtéma:  Fair trade 

C) Věková skupina: 14-16 let 

D) Místo provedení: Vstupní budova bývalého Vnějšího hřbitova sv. Matouše, Bremer Str. 18, 01067 

Dresden 

E) Provádějící partner: Ökumenisches Informationszentrum Dresden e. V., Kreuzstr. 7, 01067 Dresden 

 

2. Obsah projektového dne 

A) Cíl projektového dne 

Cílem projektového dne je účastníkům na příkladě výroby textilu ukázat globální ekonomické propojení, které 

je základem řady moderních konzumních výrobků. Zvláštní pozornost se přitom zaměřuje na seznámení se z 

životními a pracovními podmínkami lidí, kteří se podílejí na různých etapách výrobního procesu oblečení. 

Účastníci zároveň získají pohled na strukturálně zakotvené mechanismy, které zajišťují, že lidé v bohatých 

zemích z tohoto systému profitují a lidé na globálním jihu nemohou vystoupit z této spirály. Následně 

prodiskutují účastníci alternativy jednání v oblastech konzumu a životního stylu. 

 

B) Didaktická struktura a seznam jednotlivých aktivit 

ČÁST I 

Čas: 10 min 

Obsah: Impuls: Od haulu až po Rana Plaza 

Co má společného Primark haul video se zřícením budovy továrny v Karáčí? 

Metoda/realizace: Film, Brainstorming 

Média/materiál:  

- Haul video (nebo popř. jen foto) 

- fotografie zřícené budovy Rana Plaza 

Cíl: Vyvolat povědomí, Vzbudit zájem 

___________________________ 
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Čas: 5 min 

Obsah: Převedení: Odkud pochází mé oblečení? 

Účastníci se podívají, kde byla vyrobena jejich bunda 

Převedení: Cesta trička 

Metoda/realizace: Místa se napíší na tabuli 

Média/materiál:  Tabule/flipchart 

Cíl: Účastníci poznají, že každý z nás nosí oblečení, které bylo vyrobeno v nejrůznějších zemích světa 

___________________________ 

Čas: 45 min 

Obsah: Prohloubení: Globalizovaná výroba - tak mezinárodní je moje bunda 

- Přebírání 

- Přečíst kartičky s rolemi (5') 

- Zjistit pozici ve výrobním řetězci (10') 

- Představit roli, zanést spokojenost na diagram, připíchnout šňůrku na mapu světa 

- Vyhodnocení: 

- Co vám přijde nápadné? 

- Co je pro vás nového? 

Napadají vás další produkty, které jsou podobně globálně vyráběny? 

Metoda/realizace: Skupinová práce, Plénum, Přebírání 

Média/materiál: 

- Kartičky s rolemi 

- Mapa světa 

- Kartičky s kontinenty 

- Vlněná příze 

- Diagram spokojenosti 

Cíl: Účastníci znají mezinárodní zastávky výrobního řetězce 

... získají pohled na pracovní podmínky na různých zastávkách  

... zaujmou stanovisko k dané mzdové situaci 

___________________________ 

5 min Krátká hra energizer 

___________________________ 

Čas: 10 min 

Obsah: Převedení: Video → Interview s Kalponou→ pracovnice z Bangladéše 

Metoda/realizace: Rozhovor v plénu 

Média/materiál:  Video (angl. s něm. tit.) 

 (→ viz INKOTA „Discover Fairness“ → média) 

Cíl: Účastníci získají pohled na život a svět jedné šičky 



Seite 3 von 7 

 

 

 

___________________________ 

Čas: 40 min 

Obsah: Prohloubení „Životní podmínky při dumpingových mzdách“   

o Účastníci si individuálně rozmyslí, které věci by si koupili za 1000 hracích peněz 

o následně se probere ta samá otázka ve skupině 

o následně diskutují, co potřebují k životu, aby se necítili jako chudí 

o Výsledky budou představeny v plénu 

Metoda/realizace: Práce jednotlivců, Skupinová práce, prezentace 

Média/materiál:  Hrací peníze (4 sady) 

   Kartičky se zbožím (4 sady) 

Plakáty k zachycení výsledků 

Cíl: Účastníci získají pohled na existenční podmínky při nízkých mzdách 

Účastníci si vytvoří vlastní představu o chudobě 

___________________________ 

Čas: 5 min 

Obsah: Závěr: 

- Navázat na úvodní otázku → doplnit body 

Výhled 

- O co jde ve II. části 

Metoda/realizace: Rozhovor v plénu 

Média/materiál:  --- 

Cíl: Účastníci se uspořádají své znalosti do tématické souvislosti 

Konzumní chování/Pracovní podmínky 

___________________________ 

ČÁST II 

___________________________ 

5 min Warm up 

___________________________ 

Čas: 10 min 

Obsah: Zahájení: „Konzumní barometr:“ s následujícími otázkami: 

- Rád nosím oblečení ze second-handu 

- Za oblečení utrácím hodně peněz 

- Značka mne nezajímá - hlavně, že to dobře vypadá 

- Pro mne je důležité, aby mé oblečení pocházelo z férové výroby 

- Pro mne je důležité abych měl v mém šatníku co největší výběr oblečení 
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Metoda/realizace: Celá skupina 

Média/materiál:  Otázky barometru 

Cíl: Účastníci reflektují své vlastní konzumní chování 

___________________________ 

Čas: 60 min 

Obsah: Prohloubení: Alternativy jednání 

Fairtrade – kampaně – upcycling 

Skupina 1 - férově obchodované zboží 

 Brainstorming 

- Které férově obchodované výrobky mně napadají, že se s nimi denně setkávám? 

 Kde je mohu nakoupit? 

- Účastníci se seznámí s různými koncepcemi nákupu a certifikáty 

 etablované certifikáty  

 férově obchodované zboží v supermarketech 

- možnosti nákupu férového zboží 

- férové možnosti nákupu ve vašem okolí 

- Individuální důvody pro/proti férovému nákupu 

Skupina 2 - kampaně 

- Źáci se seznámí s příklady různých kampaní a diskutují, následující otázky: 

- Které z kampaní se mi nejvíce líbily? 

- Které důvody hovoří pro to/proti tomu, abych sám prováděl nějakou kampaň? 

- Která kampaň je vhodná pro moji školu/moje rodné město? 

 Koho mohu požádat o podporu? 

 Příklady kampaní 

 Veřejná performance 

 → příklad Badidas 

 Reklamní plakát Primarku 

- http://www.inkota.de/aktuell/veranstaltungen/news/vom/07/apr/2016/die-spitze-nadel-

2016-geht-an/ 

 Prodej levných triček 

- http://www.inkota.de/aktuell/veranstaltungen/news/vom/07/apr/2016/die-spitze-nadel-

2016-geht-an/ 

 Akce s malováním na ulici 

 Poselství namalované křídou v popředí 

 srv. „Eingefädelt“ ->materiál CIR 

 Filmový klub 

 Pohlednice „Existenzlöhne jetzt“ 

 srv. „Eingefädelt“ ->materiál CIR 

Skupina 3 – Upcycling 

- Účastníci proberou na základě jednoho příkladu, co znamená upcycling 

http://www.inkota.de/aktuell/veranstaltungen/news/vom/07/apr/2016/die-spitze-nadel-2016-geht-an/
http://www.inkota.de/aktuell/veranstaltungen/news/vom/07/apr/2016/die-spitze-nadel-2016-geht-an/
http://www.inkota.de/aktuell/veranstaltungen/news/vom/07/apr/2016/die-spitze-nadel-2016-geht-an/
http://www.inkota.de/aktuell/veranstaltungen/news/vom/07/apr/2016/die-spitze-nadel-2016-geht-an/
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- Účastníci diskutují, kde se ve svém životě již setkali s upcyclingovými předměty, resp. kde již 

sami upcycling prováděli 

- Účastníci vedou rozepři: použité vs. nové 

- Účastníci se společně zamyslí nad tím, co lze prostřednictvím upcyclingu vyrobit z 

následujících předmětů: 

 staré tričko 

 stará kostra postele 

 staré kartóny  

 stará mikrovlnná trouba 

Metoda/realizace: Skupinový puzzle 

Média/materiál:  Pracovní materiály Skupina 1 

   Pracovní list 

   Skubina 2: Laptop, úkolový list 

   Skubina 3: Laptop, úkolový list 

Cíl: Účastníci znají fairtrade certifikáty 

 znají různá kritéria jako bio, regionální, sezónní, férově obchodované 

 Účastníci znají férové možnosti nákupu ve svém okolí 

 Účastníci změní své nákupní chování 

___________________________ 

10 min Hra energizer 

___________________________ 

Čas: 15 min 

Obsah: Převedení 

 Úryvek z filmu „True Cost“  

nebo úryvek z filmu „Das reine Elend“ 

Metoda/realizace: Film 

Média/materiál:  Laptop, promítací plátno 

Cíl: --- 

___________________________ 

Čas: 20 min 

Obsah: Vyhodnocení 

o Bleskové vyhodnocení otázek: 

o Co si z dnešního dne odnesu 

o Může mé chování na tomto systému něco změnit? 

Metoda/realizace: Kruh židlí 

Média/materiál:  --- 

Cíl: --- 
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C) Další informace 

Internetové stránky 

- http://www.inkota.de/themen-kampagnen/fairer-handel/ 

- http://www.saubere-kleidung.de/ 

Materiály a filmy 

- INKOTA/Clean Clothes Campaign: Discover Fairness! Aktiv für Menschenrechte. Vzdělávací material 

- arche noVa. Initiative für Menschen in Not: Die Jeansjacke. Přebírání 

- Film: True Cost 

 

 

3. Struktura projektového dne 

A) Délka a pořadí modulů 

09:00   Přivítání a snídaně 

9:15 Jazyková animace 1 

10:00 Modul 1  

12:15 oběd 

13:00 Jazyková animace 2 

13:45 Modul 2 

15:30 Vyhodnocení a rozloučení 

16:00 Závěr 

 

B) Podílející se aktéři 

- Jazykový animátor/animátorka; Tlumočník; 2 lektoři + evtl. hospitant/hospitantka; Účastníci; Učitel 

C) Nezbytné prostory 

- Práce v plénu se bude konat ve velké místnosti. Pro skupiny a práci na stanicích mohou být použity i dvě 

menší místnosti. 

 

4. Materiály, které budou potřeba pro provedení 

A) Všeobecně 

- 3 laptopy 

- 1 dataprojektor 

- 1 ozvučení, kompatibilní s laptopem 

http://www.inkota.de/themen-kampagnen/fairer-handel/#_blank
http://www.saubere-kleidung.de/#_blank
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- Školní sada podložek na psaní se svorkou 

B) Žáci 

- Papír; Psací potřeby 

 

5. Průběh dne 

9:00   Přivítání a snídaně 

9:15 Jazyková animace 1 

10:00 Modul 1  

12:15 oběd 

13:00 Jazyková animace 2 

13:45 Modul 2 

15:30 Vyhodnocení a rozloučení 

16:00 Závěr 

 

 


