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Jak být angažovaným občanem6.–7. ročník
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Hlavní myšlenka
Každý člověk může nějak prospět celku. Nemusí se stát politikem, existují i jiné formy občanské 
angažovanosti, třeba v nejbližším okolí. Je proto důležité se zajímat o dění kolem sebe. 

Anotace
Žáci budou vedeni k tomu, aby vyhodnotili svůj postoj k věcem veřejným. Součástí lekce je aktivi-
ta, ve které si žáci vyberou k řešení jedno ze společensky palčivých témat. V diskusi budou hledat 
možné způsoby prosazení řešení problému.

V závěru lekce žáci navrhnou vlastní projekty, kterými by se dal zlepšit nějaký aspekt života  
v jejich nejbližším okolí (škola, třída, sousedská komunita).

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Žák bude znát různé formy občanské angažovanosti.

• Bude znát alespoň dva konkrétní příklady lidí, kteří něco prosadili, například v oblasti lidských 
práv, ekologie apod.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí

• Uvědomí si, že svou vlastní aktivitou může ovlivňovat věci kolem sebe.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Program vede k aktivnímu zájmu o dění ve svém okolí (např. ve třídě, ve škole v rámci 
žákovské samosprávy, v okolí svého bydliště či v celé společnosti).
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• PL  Lidé, kteří mění svět B (Ryan Hreljac, 
jeden do dvojice)

• PL Formy protestu (1x do skupiny po 4-5 
žácích)

• Čistý papír  (1x pro každého žáka + 1x do 
skupiny po 4-5 žácích)

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Dobro pro všechny? (dostupné v 
prezentaci)

• video Hana Třeštíková (dostupné v 
prezentaci)

• PL Lidé, kteří mění svět A (Malála 
Júsufzajová, jeden do dvojice)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

1. Seznámení, úvodní motivace 
Rozhovor

Přivítejte žáky, zeptejte se jich na jméno (pokud je neznáte) a také, jestli se zajímají o politiku ve 
státě nebo ve svém městě, případně jestli znají nějaké politiky. 

Upozornění 
Pokuste se vyvarovat toho, aby některý z žáků po jmenování politika jej pak hodnotil (kladně či 
záporně).

2.1 Můžeme něco ovlivnit? (8 min)
Práce s videem, diskuse

Pusťte z prezentace video Dobro pro všechny?.

Zeptejte se žáků například tyto otázky k videu:

• Jaký problém řešili lidé na začátku animace? 

• Jak se lidé snažili změnit to, s čím nebyli spokojeni? 

• Jak to celé dopadlo? 

• Jaké ponaučení z toho plyne pro nás? 

Shrňte diskuzi slovy:
I lidé, kteří nejsou přímo v politickém vedení, mohou měnit věci ve svém okolí. Například tím, že 
se budou zajímat o to, co se kolem nich děje, a budou vyvíjet tlak na ty, kdo o něčem důležitém 
rozhodují.

Nemusí se jednat pouze o dospělé lidi. I vy jako žáci můžete projevit svou nespokojenost, touhu 
po změně nebo přinést vlastní návrhy na řešení.

Seznámení, 
úvodní motivace

5 min

1

Politika 
není jen 

pro politiky 

25 min

2

2.
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Varianta:  
Zde je vhodné doplnit aktuální všeobecně známou situaci. Například: V současnosti například 
stávkují studenti z mnoha zemí světa nespokojení s ekologickou situací. Nejsou to ale pouze 
ekologická témata, která nás mohou vybízet k nějaké občanské aktivitě. 

2.2 Zach Hunter (4 min)
Výklad 

Představte blíže Zacha Huntera například slovy: 
Zach Hunter se narodil v roce 1991. Byl to 
běžný americký teenager. Když mu bylo 12 
let, začal s kampaní Loose Change to Loosen 
Chains, což znamená I pár drobných může 
uvolnit řetězy. Jedná se o projekt, který má za 
cíl vysvobození obětí novodobého otroctví, 
jehož se účastní tisíce teenagerů, kteří posílají 
své drobné mince. Vybrané peníze jsou zasílá-
ny organizacím, které se zabývají osvobozová-
ním novodobých otroků. Zach Hunter mluví se 
studenty a mladými lidmi po celém světě, publikuje knížky, přispívá do internetových médií. 

Jeho kniha Be the Change vyšla v českém jazyce pod názvem Změň to ty. Pojednává v ní o tom, 
jak je možné využít vliv, komunitu, odvahu, pevný postoj a osobní zápal k tomu, abychom po-
stupně měnili svět k lepšímu.

Upozornění:  
Doplňující zdroj informací o Zachu Hunterovi a problematice novodobého otroctví lze nalézt 
v závěru metodiky, viz  .

2.3 Další aktivisté (13 min)
Práce s textem

Rozdejte do dvojic PL Lidé, kteří mění 
svět, vždy jednomu z dvojice část A 
(Malála Júsufzajová) a druhému část B 
(Ryan Hreljac). 

V časovém limitu 6 minut mají za úkol 
si pracovní list přečíst a poté druhému 
z dvojice stručně převyprávět, čemu se 
daná osobnost věnuje. 

Po ukončení práce ve dvojicích se zeptejte žáků ve třídě:

• Z jakých zemí pocházejí Zach Hunter, Malála nebo Ryan Hreljac?

• Čím se stali známí?

• Co mají společného? 

• Je ti některá z těchto osobnosti sympatická? Čím? 

• Znáš taky nějakou takovou osobnost? 

4.

Jak být angažovaným občanem6. – 7. ročníkPracovní list – Lidé, kteří mění svět A

Malála Júsufzajová

Narodila se 12. července 1997 v městě Mingora v Pakistánu kde její ro-
dina vlastnila několik škol. Proslavila se bojem za lidská práva, především 
za vzdělání žen. V oblasti, kde žila, bylo tamními stoupenci Tálibánu (ra-
dikální nábožensko-politické hnutí) dívkám zakázáno docházet do škol, 
později i sledovat televizi, poslouchat hudbu či chodit nakupovat. Její boj 
přerostl v mezinárodní hnutí poté, co byl její příběh zveřejněn v médiích. 

V roce 2012 byla zraněna tálibánským střelcem, když se ji pokusil zavraž-
dit. Upadla do bezvědomí a v kritickém stavu byla převezena do nemocni-
ce. Později se ale její stav zlepšil natolik, že byla převezena do nemocnice 
v anglickém Birminghamu. Pokus o vraždu vyvolal národní i mezinárodní 
vlnu podpory. 

Po svém zotavení se Malála stala přední aktivistkou za vzdělání, především 
žen a dívek. V Birminghamu založila svou vlastní neziskovou organizaci, 
kterou nazvala Malala Fund, a jako spoluautorka vydala celosvětový best-
seller  I am Malala. 

Roku 2014 obdržela Nobelovu cenu za mír za svůj boj proti útisku dětí 
a mladistvých a za právo na vzdělání pro všechny děti. V té době sedmnác-
tiletá dívka se tak stala nejmladší držitelkou Nobelovy ceny vůbec. Po svém 
studiu na dívčí škole v Birminghamu byla v roce 2017 přijata ke studiu 
na Oxfordské univerzitě. 

• Zdroj (text, zkráceno): https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1la_J%C3%BAsufzajov%C3%A1

• Zdroj (foto): Autor: Russell Watkins/Department for International Development. –  
https://www.flickr.com/photos/dfid/14714344864/,  
CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34219176

Jak být angažovaným občanem6. – 7. ročníkPracovní list – Lidé, kteří mění svět B

Ryan Hreljac
Narodil se 31. května 1991 v Kemptville v Kanadě. Když měl Ryan šest let, 
doslechl se ve škole, že mnoho lidí v Africe má těžký přístup k pitné vodě. 
Také si začal dopisovat s chlapcem jménem Jimmy Akana z Ugandy, který 
vyrůstal jako sirotek u své tety poté, co jeho rodiče zmizeli během občan-
ské války. Ryan se dozvěděl, že jeho přítel Akana musel každý den vstávat 
o půlnoci, aby dokázal zajistit pitnou vodu pro sebe a svou tetu, dříve než 
začne škola. Ryanova rodina později Akana adoptovala. 

Ryan začal shánět peníze. Nejprve si vydělával tím, že dostával peníze 
za vykonávání domácích prací, později začal peníze vybírat od lidí z oko-
lí. Když vydělal prvních 2000 dolarů, poslal je charitativní organizaci 
WaterCan, která budovala studny v severní Ugandě. 

Během dalších dvou let nasbíral 62 tisíc dolarů. Založil charitní organizaci 
Ryan‘s Well Foundation, která se od roku 2001 zabývá budováním studní 
a jinými charitními projekty v Africe. V současné době rozšířila své působe-
ní i do Střední Ameriky a jižní Asie. Organizace dosud zajistila čistou vodu 
pro více než 892 tisíc lidí v 16 rozvojových zemích. 

Hreljac získal za své aktivity mnoho ocenění, bylo o něm natočeno několik 
filmů a dokumentů a také napsal knihu podle skutečné události The Water 
Princess. 

• Zdroj (text -  zkráceno, přeloženo z Aj originálu: https://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Hreljac

• Zdroj (foto): https://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Hreljac#/media/File:Ryan_Hreljac_speaking.jpg 
By Hurljack - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73351542
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Metodická poznámka 
Žáci například odpovídají takto: Zach Hunter se snaží bojovat s novodobým otroctvím; Malála 
je děvče, které se zabývá právem žen; Ryan Hreljac se v dětství začal zabývat myšlenkou 
nedostatku vody pro obyvatele planety, dnes má organizaci, která staví studny po celém světě. 
Sympatická je Malála, protože toho tolik dokázala a bojovala za dívky. 

Další známou osobností může být Greta Thunberg. Toto je v současné době častá odpověď. 
Je tedy důležité si o aktuálně významných osobnostech něco zjistit dopředu, abyste 
případně mohli reagovat a vysvětlit, o koho se jedná..

Varianta 
Další osobnosti, které můžete zmínit: Melati a Isabel Wijsen – sestry, které ve věku 10 a 12 let 
začaly aktivně bojovat proti používání plastových lahví v Indonésii, viz  .

Diskusi můžete zakončit slovy: 

Teď jsme se zabývali osobnostmi, které i v mladém věku něco dokázaly. Člověk nemusí mít mno-
ho peněz, nemusí být ani dospělý, aby mohl něco změnit. Teď se spolu podíváme na to, co může 
změnit každý, a to alespoň ve svém okolí.

3.1 Formy protestu (12 min)
Práce s pracovním listem

Rozdělte žáky do skupin po čtyřech až pěti. Rozdejte do každé 
skupiny PL Formy protestu.

Upozornění 
Pozor na rozdělení dětí do skupin. Je lepší, aby u této (a také 
následující) aktivity byl po rozdělení v každé skupině alespoň 
jeden žák, který dokáže být aktivní při řešení úkolů. To je možné 
docílit v případě, že učitel skupinu zná. Pokud ne, je možné utvořit 
skupinu losem. Pokud si žáci vytvoří skupiny sami, je možné, 
že zůstanou někteří sami nebo se rozdělování může zbytečně 
protáhnout. V časovém plánu jsou na rozdělení do skupiny 
vyčleněny 3 minuty. 

Práci ve skupinách uveďte slovy: Přečtěte si instrukce v pracovním listu.  
Na splnění máte deset minut. 

Upozornění 
Může se stát, že někteří žáci neporozumí zadání, proto je vhodné skupiny během jejich práce 
obejít a ujistit se, že vědí jak postupovat.

3.2 Metody nátlaku (8 min)
Diskuse

Po uplynutí času vybídněte zástupce jednotlivých skupin, aby přečetli, k čemu dospěli, jaké-
mu tématu se věnovali, jaké druhy nátlakových metod by zvolili, včetně rozdělení na přijatelné 
a nepřijatelné.

20 min

Jak vyjádřit 
občanské 

postoje?

3

Jak být angažovaným občanem6. – 7. ročníkPracovní list – Formy protestu

Formy protestu

Ve své skupině VYBERTE JEDNO Z HESEL: 
DEJTE PEJSKŮM DOMOV (za stavbu nového útulku), TŘIĎME ODPAD LÉPE (za více kontejnerů na tříděný odpad), 
CHCEME KLID! (proti stavbě hospody pod okny bytových jednotek), MHD ZDARMA PRO VŠECHNY (s cílem pomoci 
sociálně slabším rodinám a zlepšit dopravu ve městě), ZA PRÁVA CIRKUSOVÝCH ZVÍŘAT (proti zvaní cirkusů, ve kte-
rých předvádí zvířata, do obce či města), DOMKAŘI PROTI STAVBĚ DÁLNICE (proti rozhodnutí města o vybudování 
obchvatu, který vede přes obytnou zónu), ZRUŠME HERNY (proti hernám a automatům ve městě/obci). 

Vybrali jsme toto téma:

Jestli už máte téma, vyberte si 5 AKTIVIT podle toho, které byste nejraději použili k jeho prosazení:

• Dopisy (napsat protestní dopis na místní zastupitelstvo či jinam)

• Hesla (vyvěsit na viditelné místo transparenty s hesly)

• Lobování (dát si schůzky s politiky a snažit se jim problém vysvětlit)

• Vloupání (příklad: Odpůrci pokusů na zvířatech vnikli do laboratorního zvěřince a vypustili z klece psy a kočky, 
určené k pokusům.)

• Osobní změna (příklad: Jedinec se rozhodl přispět k ochraně tím, že bude sám žít a nakupovat způsobem šetr-
ným k životnímu prostředí.)

• Podpisová akce (sbírat podpisy lidí)

• Hrozba bombovým útokem (příklad: Člověk bojující proti umělému přerušení těhotenství zavolal na gynekolo-
gickou kliniku, že do ní umístil bombu. Klinika byla uzavřena.)

• Demonstrace (svolání lidí a organizování protestní demonstrace, například na náměstí, před obecním úřadem, 
Parlamentem, sídlem firmy/organizace/instituce)

• Sdílení (například přes sociální sítě, rozesíláním e-mailů, dopisů apod.) 

1.
Nejlepší 
možnost

2.

3.

4.

5.

Kterou z aktivit (nebo které z aktivit) byste za žádnou cenu nepoužili? 

(podle knihy Čapek, R.:Moderní didaktika, Grada, Praha 2015, str.139 – 141, zkráceno, upraveno)



7

Jak být angažovaným občanem6.–7. ročník

Doptávejte se:

• Podle čeho jste se rozhodovali, které metody nátlaku jsou pro vás přijatelné a které 
nepřijatelné?

• Bylo pro vás snadné se shodnout, nebo jste narazili na nějaký rozpor?

Varianta 
Na závěr mohou ostatní skupiny hlasovat o tom, která skupina (kromě jejich vlastní) by podle 
jejich názoru nejpravděpodobněji dosáhla cíle. Každý žák může hlasovat pouze pro jednu 
skupinu. 

4.1 Nezákonné formy protestu (5 min)
Diskuse 

V předchozím úkolu jste mohli napsat jako 
jednu z možností vloupání či hrozbu bom-
bovým útokem. Někteří lidé či skupiny se 
k takovým metodám uchylují, když chtějí 
dosáhnout svého. 

Dále se ptejte například takto:

• Co je na obrázcích? 

• Mají něco společného? 

• Jak se tomu, co vidíte, říká jedním slovem?

Metodická poznámka 
Obrázky vyjadřují vandalismus, případně terorismus. Pokud by na tyto pojmy nemohli žáci 
přijít, můžete jim je napovědět.

Dále se ptejte:

• Znáte nějaké jiné příklady, kdy se někdo snažil něčeho dosáhnout podobným způsobem? 

• Myslíte si, že jsou i situace, kdy je násilí obhajitelné? Pokud ano, jaké?

Metodická poznámka 
Žáci obvykle odpovídají: obrana země, rodiny.

Pravda 
nemůže být 
vnucována 

násilím  

5 min

4

5.
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5.1 Být dobrými sousedy (12 min)
Práce s videem, diskuse

Pustím vám teď video z projektu Komenský 2020, který vznikl u příležitosti výročí 350 let od 
narození J. A. Komenského. V kapitole Politika, které se dnes také věnujeme, najdeme video, kde 
jedna žena, politička, hovoří o své vlastní zkušenosti. Poslouchejte pozorně. 

Zeptejte se (odpovědi v závorce):

• Jak se jmenuje paní, která vystupovala ve videu?  
(Hana Třeštíková)

• Ve kterém městě aktivně působí?  
(Praha )

• Co bylo jejím původním záměrem?  
(zajímat se o své sousedy, aktivity v sousedství)

• Jakou funkci na magistrátě dnes zastává?  
(radní pro sousedské vztahy)

• Jakým způsobem se dostala do této funkce?  
(po svém aktivním působení dostala nabídky politických stran,  
byla zvolena v komunálních volbách)

• Jakým způsobem p. Třeštíková ovlivnila životní podmínky v pražské čtvrti, kde působí?  
(lidé se více potkávají na různých akcích, jako například na nové tržnici nebo v galeriích)

Paní Třeštíková uvedla v závěru jeden citát, který máme i zde na prezentaci.  
,,Kdo neovládá sebe, nemůže vládnout druhým.”

• Jak tomuto citátu rozumíte? 

Metodická poznámka 
Žáci obvykle odpovídají: každý musí začít sám u sebe, pokud chce něco změnit; měli bychom 
být příkladem pro druhé, když chceme něco dokázat. 

Dělat něco 
pro druhé

25 min

5

6.
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Jan Amos Komenský byl pro nás inspirací v mnoha směrech. Ve svém díle Obecná porada o ná-
pravě věcí lidských se zabývá různými oblastmi života člověka, které je třeba změnit. Zabývá se i 
politikou a jeho výroky o politice jsou nadčasové. Jako například tento: 

Toto by se také jistě hodilo jako heslo  
k videu, které jsme viděli. Proč ? 

Metodická poznámka 
Žáci obvykle odpovídají: Cítíme se dobře, 
když se potkáváme s lidmi. Můžeme 
navazovat přátelství. Můžeme si navzájem 
pomáhat, společně dokážeme víc. 

Zeptejte se: 

• Jakým způsobem můžeme o blaho/dobro/užitek celku pečovat i my jako jednotlivci? 

Metodická poznámka 
Žáci obvykle odpovídají: Ano, můžeme, třeba tím, že třídím odpad, pomůžu sousedce 
s nákupem, pomůžu kamarádovi s úkolem. 

V další části budete ve skupince, se kterou jste pracovali už dříve, vymýšlet způsoby,  
jak se můžete do života společnosti zapojit i vy sami. 

5.2 A co já? A co my? (13 min) 
Brainstorming 

Na další aktivitu se žáci rozdělí do stejných skupin jako v předchozí skupinové aktivitě. Každý žák 
si vezme jeden čistý list papíru (stačí A5). 

I vy můžete něco ovlivnit, i když jen malou věc. Člověk nemusí dělat hned velké věci, ale začít 
u malých – doma, ve své třídě, ve své škole, na ulici. 

Metodická poznámka 
Upozorněte žáky, že v této aktivitě nejde o to úkolovat ostatní, ale přijít s nápady, co mohou 
udělat oni sami.

Promítněte z prezentace otázky:

Žáci si nejprve zapisují své odpovědi každý 
zvlášť, mají na to cca 2 minuty. 

Dále pokračují ve skupině:

Dostanete do skupin čistý list papíru, na který 
se společně pokusíte napsat vaše nápady na 
to, jak vy sami nebo společně s jinými lidmi 
(kamarády, třídou) můžete ovlivnit svět kolem 
vás. Můžete začít tím, že si vzájemně řeknete, nad čím jste přemýšleli samostatně.

Žáci pracují ve skupině.

8.

12.
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6.1 Představení společné práce (10 min)
Prezentace skupinové práce

Jeden zástupce z každé skupiny seznámí ostatní žáky ve třídě s tím, na čem pracovali (aktivita 
5.2). Ostatní členové skupiny jej však mohou doplnit. Mohou přečíst, co si zapsali, nebo předsta-
vit nápady skupiny vlastními slovy.

Metodická poznámka 
V prezentaci skupin jde především o to, aby zaznělo co nejvíce nápadů, není potřeba je 
vyhodnocovat nebo třídit.

Upozornění 
Jedná se o předposlední aktivitu v závěru programu, proto je nezbytné dle počtu skupin dobře 
rozvrhnout, jak dlouho bude mít každá skupina na prezentaci své práce. Berte v potaz, že na 
závěrečné shrnutí, vyhodnocení bude třeba minimálně 5 minut. 

6.2 Vyhodnocení skupinové práce (5 min)
Diskuse

Na závěr se pokuste níže uvedenými otázkami celou aktivitu společně vyhodnotit, shrnout. 

• Kterou aktivitu si dovedete v praxi nejlépe představit?

• Kdybyste si teď měli vybrat každý sám za sebe k realizaci jeden z nápadů, které zazněly, který 
by to byl? Proč zrovna tento?

Děkuji všem za vaši aktivní účast na dnešním programu. Přeji vám, abyste se nebáli vyjadřovat 
svůj názor, být občansky aktivní, třeba už teď, i když jste teprve žáky základní školy. Možná se 
pokusíte něco změnit ve svém okolí, ve své škole či ve své třídě, například v duchu vašich návrhů. 
Přeji vám k tomu hodně sil a odvahy. 

Reflexe 
a závěr

15 min

6
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Rozšiřující informace: 
Zach Hunter – Zabývá se již od dob svého dětství problematikou novodobého otroctví. Ve své 
knize odkazuje na několik zdrojů (New York Times, Amnesty International) a tvrdí, že na světě se 
odhaduje, že je 27 milionů novodobých otroků. Obětmi bývají ti, kteří se nemohou bránit, nejčas-
těji děti. Zach Hunter objíždí svět s přednáškovým turné, kde postupně mluvil ke statisícům lidí, 
především k teenagerům a mladým dospělým. (více v knize Hunter, Z.:Změň to ty - viz výše). 

Melati a Isabel Wijsen – Sestry, které se ve věku 10 a 12 let začaly zabývat problematikou plas-
tových lahví na indonéském ostrově Bali. Bali je druhým největším znečišťovatelem moří plasto-
vými lahvemi po Číně. Sestry podnítily založení organizace Bye Bye Plastic Bags, která organizuje 
hromadné čištění pláží, stejně jako besedy s žáky a studenty. Více na: http://www.byebyeplas-
ticbags.org /https://edition.cnn.com/2017/08/16/asia/melati-isabel-wijsen-bali/index.html, 

Greta Thunberg – je švédská klimatická aktivistka. Celosvětovou známost získala soustavnými ak-
tivitami na podporu okamžité akce proti globálnímu oteplování, které začala v roce 2018 ve svých 
15 letech. Dala podnět pro vznik hnutí školních stávek pro klima (Fridays for Future), které vzniklo 
v listopadu 2018. 15. března 2019 celosvětová školní stávka za záchranu klimatu, které se odha-
dem zúčastnilo více než 1,4 mil. studentů středních škol ve zhruba 300 městech 112 zemí. Další 
celosvětová stávka se konala 24. května 2019. Za své aktivity obdržela různé ceny a vyznamenání. 
Časopis Time ji v roce 2019 označil za jednoho ze 100 nejvlivnějších lidí a stala se nejmladší indi-
viduální osobností roku tohoto časopisu. https://cs.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunbergov%C3%A1

Další zdroje

Internetové zdroje

• Zach Hunter - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Zach_Hunter 
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Mal%C3%A1la_J%C3%BAsufzajov%C3%A1
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