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Úvodní slovo
Milí přátelé světa Fairtrade,

žijeme společně na jedné planetě a můžeme se podílet na tom, jak 
život na ní vypadá a bude vypadat v budoucnosti. Připravili jsme 
pro vás soupis zajímavých vzdělávacích a informačních materiálů, 
které můžete využívat ve výuce nebo při pořádání informačních 
akcí. Všechny uvedené zdroje jsou dostupné bezplatně.

Věříme, že vám tento přehled pomůže v orientaci a inspiruje vás 
k aktivnímu zapojení. Ať už v rámci vzdělávacích aktivit, nebo 
těch směřujících ke zvyšování obecného povědomí o globálních 
souvislostech a fungování Fairtrade.

Honza Jícha
Vedoucí vzdělávání a práce se školami
+420 608 617 096
jan.jicha@fairtrade.cz



Publikace ke globálnímu 
vzdělávání

Rozvíjejte GRV
Všechny dostupné české materiály ke 
globálnímu rozvojovému vzdělávání 
najdete v rozsáhlé databázi

www.globalnivzdelavani.cz

TOP 5 globálního vzdělávání 
– brožura s tipy na globální vzdělávání 
od expertů ze vzdělávacích organizací 
jako NaZemi, Varianty nebo Adra,  
z dílny Fairtrade Česko a Slovensko
• bit.ly/publikace-top5

Objevuj svět globálního vzdělávání 
– brožura představující základní  
globální témata i principy a hodnoty 
globálního vzdělávání (NaZemi) 
• bit.ly/publikace-objevitele

Učíme o fair trade 
– brožura s tipy k začleňování fair 
trade tematiky do různých vyučovacích 
předmětů (NaZemi) 
• bit.ly/publikace-ucime

Klima se mění - a co my? 
– proč a jak se učit o změně klimatu. 
Doporučení pracovní skupiny pro 
klimatické vzdělávání Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj (MŽP ČR, TEREZA) 
• www.ucimoklimatu.cz

Světové dějiny lidstva 
– učebnice dějin v globálním kontextu, 
k dispozici ve 12 jazycích (ARPOK) 
• bit.ly/svetove-dejiny

Farídova jízda rikšou 
– ilustrovaný příběh chlapce 
představující globální souvislosti, 
cílová skupina 8-12 let (Člověk v tísni) 
• bit.ly/faridova-jizda

Global Storylines 
– výuka příběhem pro 1. stupeň ZŠ, 
metodiky, jak vtáhnout děti do děje 
světa, obsahuje části Naše půda,  
naše plody a Voda, důvod  
k odchodu (NaZemi) 
• bit.ly/global-storylines

Foto: Výstava na stromech na téma Život v bavlně



Vzdělávací lekce
Záhada levných banánů (12+, 60 min.) 
– Jak je rozložena síla mezi jednotlivé 
hráče v dodavatelském řetězci banánů? 
• bit.ly/lekce-banany

Cena kakaa (13+, 45/60 min.)  
- Jaké jsou životní podmínky  
pěstitelů kakaa? 
• bit.ly/lekce-kakao

Populární banány (14+, 45/55 min.) 
– Jak nízké ceny banánů ovlivňují životy 
jejich pěstitelů a pěstitelek? 
• bit.ly/lekce-popularni-banany

Základní potřeby (8+, 45 min.) 
– Jaké základní lidské potřeby 
jsou klíčové pro důstojný život? 
• bit.ly/lekce-zakladni-potreby

Fairtradový AZ kvíz  (12+, 45 min.)  
– vzdělávací hra 
– Co je to Fairtrade a jak pomáhá 
pěstitelům v zemích globálního Jihu? 
• bit.ly/lekce-azkviz

Role ve Fairtrade (14+, 45 min.) 
– Jak putují peníze a suroviny v dodava-
telském řetězci systému Fairtrade? 
• bit.ly/lekce-role

Ochránci pralesa (13+, 45 min.) 
– Jak lze při pěstování kakaa chránit 
životní prostředí a deštné pralesy? 
• bit.ly/lekce-ochranci

Ve stínu kakaovníku (13+, 45 min.) 
– lekce ke stejnojmennému dokumen-
tárnímu filmu. Jaké jsou podmínky pěs-
tování kakaa v západní Africe? 
• bit.ly/lekce-ve-stinu

Fairtradoví pěstitelé (12+, 40 min.) 
– metodický list k dokumentárnímu 
filmu Fair trade naživo 
• bit.ly/lekce-pestitele

Férové boby (11+, 45 min.) 
– metodický list, prožitek a analýzy 
nespravedlivého obchodu  
• bit.ly/lekce-boby

Naše boty (13+, 45 min.) 
– Jak funguje obuvnický průmysl v době 
globalizované ekonomiky? 
• bit.ly/lekce-boty

Koloniální obchod (11+, 45 min.) 
– Jak jsme prostřednictvím své 
spotřeby propojeni se světem? 
• bit.ly/lekce-obchod

Lekce Fairtrade 
Česko a Slovensko
Vzdělávací lekce pro výuku Fairtrade 
a dalších globálních témat, které pro vás 
připravil náš tým, najdete na podstránce 

www.fairtrade.cz/vzdelavani

Foto: Vzdělávací lekce o kakau na základní škole



Projektová výuka
Doba odpadková (12+, 100 min.) 
– Jak svým chováním ovlivňujeme  
tvorbu odpadu? 
• bit.ly/projekt-odpad

Kde je voda (12+, 180 min.) 
– Jaká je dostupnost a kvalita vody  
ze zdrojů v našem okolí? 
• bit.ly/projekt-voda

Kurzy pro pedagogy
Klimatická změna 
– pro 2. stupeň ZŠ a SŠ,  
8 modulů + test, cca 5 hodin studia,  
z dílny Člověka v tísni 
• bit.ly/kurz-klimazmena

Kritické myšlení a globální témata   
– pro ZŠ, SŠ lektory a lektorky 
vzděl vacích organizací,  
24 nebo 80 hodin, z dílny NaZemi 
• bit.ly/kurz-kriticke-mysleni

Simulate economy 
– simulační hra pro studenty SŠ/VOŠ  
o společenské odpovědnosti firem  
• bit.ly/projekt-economy

Fairtrade do výuky jazyků
Pokud se chcete tématu spravedlivého 

obchodu věnovat v rámci výuky angličtiny, 
němčiny, španělštiny nebo francouzštiny, 

navštivte naši podstránku

www.fairtrade.cz/vyuka-jazyku

Foto: Výstava na stromech na téma Život v bavlně



Videa pro školy
a veřejné promítání
Ve stínu kakaovníku 
(22 min., česky s anglickými titulky) 
– autorský dokumentární film 
Stanislava Komínka a Lukáše  
Matěny ověnčený několika 
mezinárodními cenami 
• bit.ly/film-ve-stinu-kakaovniku

Ochránci pralesa 
(12 min., český dabing) 
– o pěstitelích kakaa v Sieře Leone 
• bit.ly/film-ochranci

Jak Fairtrade pomáhá v boji proti 
klimatické změně? 
(1 min., animovaný, česky) 
• bit.ly/film-klima

Fair trade naživo 
(13 min., české titulky) 
– o pěstování kávy v Mexiku 
a Guatemale 
• bit.ly/film-fair-trade

Průvodce férového pijáka kávy 
(ČT, 26 min., česky/české titulky) 
• bit.ly/film-kava

Příliš hořká čokoláda 
(ČT, 10 min., česky) 
– o pěstování kakaa na Pobřeží 
slonoviny 
• bit.ly/film-cokolada

Fair trade pěstování banánů  
a květin v Kostarice  
(6 min., česky) 
– reportáž pro Prima svět 
• bit.ly/film-bananove-plantaze

Stinné stránky banánového byznysu 
(6 min., česky) 
– reportáž pro Prima svět 
• bit.ly/film-bananove-plantaze2

Místo růstu trocha půstu 
(8 min., české titulky) 
– sedm žen v boji za klimatickou 
spravedlnost 
• bit.ly/film-rust

Mzda, ze které se dá uživit 
(21 min., české titulky) 
– o oděvním průmyslu v Asii 
• bit.ly/film-mzda

Výroba bot v indické Agře 
(6 min., česky) 
– reportáž pro Prima svět 
• bit.ly/film-boty-agra

Ve stínu Taj Mahalu 
(12 min., česky) 
– dokument o výrobě bot v Indii, 
např. pro firmu Baťa 
• bit.ly/film-taj-mahal



Informujte o světě
Pomocí našeho manuálu přemýšlejte 
při plánování akcí nejen o samotném 
 tématu akce a jejím dopadu, ale  
i o hodnotovém rámci, který člověk často 
nevědomky komunikuje navenek.

www.fairtrade.cz/informujeme-o-svete

Celorepublikové akce
Ve Fairtrade Česko a Slovensko koordinujeme dvě velké osvětové 
akce, do kterých se zapojují lidé po celé republice. Přidejte se 
jako místní organizátoři a organizátorky! Pošleme vám zdarma 
podklady k organizaci i vzorové tiskové zprávy.

Férová snídaně 
je komunitní piknik na podporu pěstitelů a koná se každoročně 
druhou květnovou sobotu na Světový den pro fair trade.  
Na stovkách míst v České republice se lidé scházejí a společně 
snídají fairtradové a lokální dobroty.

www.ferovasnidane.cz

Výstava na stromech 
je výstavový happening a probíhá vždy začátkem října během 
Týdne důstojné práce. Každý rok se téma akce mění, poslední 
ročníky se věnovaly pěstování kakaa a bavlny. Uspořádejte 
výstavu i ve svém parku nebo na náměstí!

www.vystavanastromech.cz

Foto: Férová snídaně v Blansku



Výstavy
Cena kakaa 
– 14 plakátů A2 o podmínkách  
pěstování kakaa na Pobřeží slonoviny 
• www.fairtrade.cz/cena-kakaa

Život v bavlně 
– 14 plakátů A2 o podmínkách pěstitelů 
bavlny a možnostech zlepšení 
• www.fairtrade.cz/zivot-v-bavlne

Příběh banánu 
– 14 plakátů A2 o pěstování banánů 
a jeho vlivu na životní prostředí 
• www.nazemi.cz/pribeh-bananu

Naše boty 
– 14 plakátů A2 o výrobě bot v Indii, 
včetně těch pro český trh 
• www.nazemi.cz/nase-boty

Rádi vás podpoříme
Chcete své možnosti zapojení 

prodiskutovat? Zavolejte  
a probereme společně vaše 

nápady a možnosti. Můžeme vám 
také poslat balík s informačními 

materiály nebo vybranou výstavu.



Podílet se na lepší budoucnosti pro lidi 
i celou planetu není jednoduché. Nebuďte 

na to sami. Zapojte lidi ve svém okolí, 
spolupracujte s dalšími organizacemi. 

Zapojte se do sítí jako jsou Světová škola 
(www.svetovaskola.cz) nebo Fairtradové 

školy (www.fairtradoveskoly.cz).

WWW.FAIRTRADE.CZ

Vydáno s finanční 
podporou Evropské unie
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