
Motivační videa do výuky 

 

 reportáž (Aktuálně.cz) - o tom, jak jednoduchým symbolickým protestem 

pomocí tisíců párů bot podpořili známé osobnosti  i obyčejní lidé ochranu 

klimatu před summitem ke změnám klimatu v Paříži v roce 2015. (stopáž 

1:50) 

 video Invaze vetřelců, (Greenpeace ČR) - je návštěvou meziplanetární 

konference, na které zástupci odmítají pomoci Zemi, protože se o ní  lidstvo 

nestará dobře. Video je vhodné k motivaci, proč a jak může každý z nás 

chránit planetu a klima, protože končí desaterem na ochranu Země. (stopáž 

3:30) 

 video Nadějí jsi ty, (Greenpeace ČR) - rychlým sledem ukázek katastrof a 

neštěstí na Zemi chce motivovat k ochraně klimatu. (stopáž 1:05) 

 video Pouhá plastová lžička, (Greenpeace ČR) - pomocí dlouhého popisu 

vzniku plastové lžičky (od vzniku ropy až ke zpracování plastu)  v kontrastu 

k jejímu velmi krátké jednorázovému použití chce motivovat k nepoužívání 

jednorázového nádobí. (stopáž 1:52,  anglicky s titulky) 

 video Jak bude vypadat Země  v budoucnu, kterým provází známý populární 

americký raper Prince Ea, ukazuje Zemi za několik desítek let, kdy je už 

zničená lidským hospodařením. Řečník se omlouvám za krátkozrakost 

minulých generací a pomocí „tvrdých dat i emočních výzev“ podněcuje 

mladou generaci k ochraně planety. (stopáž 4:48,  anglicky, možno použít 

slovenské titulky)  

 videa Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) formou krátkého kresleného příběhu 

představují globální cíle OSN (SDGs) a vyzývají k jejich naplňování, na 

kterém se může podílet každý z nás.  

 Největší lekce pro svět 1. díl (stopáž 6:22) 

 Největší lekce pro svět - jak se každý může zapojit 2. díl (stopáž 6:22) 

 video Česko mění svět pomocí apelů známých českých osobností 

představuje mezinárodní cíle OSN a vyzývá k jejich společnému naplňování  

(stopáž 3:00) 

 
Týden globálního vzdělávání je celoevropská iniciativa pořádaná North-South Centre při Radě Evropy. Akce je podpořena z prostředků  

Evropské unie a České rozvojové agentury a obsah nevyjadřuje stanoviska donorů a nezakládá zodpovědnost z jejich strany. 

 

https://video.aktualne.cz/ze-sveta/papez-pridal-sve-boty-mezi-tisice-dalsich-je-to-vzkaz-pred-s/r~fdf5db8c976b11e5928a002590604f2e/
https://www.youtube.com/watch?v=PBKX7sAULCE
https://www.greenpeace.org/czech/zmenaklimatu/
https://www.youtube.com/watch?v=6N_a1RZEPMw
https://www.youtube.com/watch?v=6N_a1RZEPMw
https://www.greenpeace.org/czech/zmenaklimatu/
https://www.youtube.com/watch?v=2zRqYy3lXIc
https://www.greenpeace.org/czech/zmenaklimatu/
https://www.youtube.com/watch?v=3sYjJavBSSM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6qAbzDW6B9c
https://www.youtube.com/watch?v=bFWSFJTjP9E
https://www.youtube.com/watch?v=bFWSFJTjP9E
https://www.youtube.com/watch?v=bFWSFJTjP9E
https://www.youtube.com/watch?v=bFWSFJTjP9E
https://www.youtube.com/watch?v=-p3_nIajTrI&feature=emb_logo

