
Informace pro pedagogy k dvojvýstavě  

Supermarket Svět & Člověk škodí, člověk pomáhá 
Výstavy ve Sládečkově muzeu zábavným způsobem zprostředkovávají nepopulární témata globální a 
environmentální výchovy. Putovní výstavu Supermarket Svět vytvořilo několik organizací zabývajících 
se férovým obchodováním (viz dále) a je určená přímo do škol. Na ni částečně navazující výstavu 
Člověk škodí, člověk pomáhá připravilo Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, které 
se dlouhodobě zabývá osvětou v oblasti ekologie.  

Na začátku jsou žáci (studenti) seznámeni s hlavními tématy výstavy, které pak blíže poznají 
prostřednictvím zkoumání a manipulace s výukovými modely, případně hraním her. 

1) Bavlna – virtuální voda (Bavlna je jednou z nejnáročněji pěstovaných plodin, jelikož je velmi 
náchylná na škůdce a pro její růst je potřeba velké množství vody. Pojmem virtuální voda 
vyjadřujeme, jaké množství vody bylo celkově použito na získání určitého množství suroviny.) 

2) Oblečení – špatné životní podmínky dělníků (Téměř veškerá konfekce je dnes vyráběna 
v asijských manufakturách a továrnách. Pracovní podmínky dělníků jsou často 
neakceptovatelné – dlouhá pracovní doba, práce s chemikáliemi, nedostatečná mzda, ale 
dělníci nemají jinou možnost.)  

3) Mobily a elektronika – surovinové války, elektronický odpad (Při výrobě mobilních telefonů 
a další elektroniky jsou používány vzácné kovy, z nichž např. coltan je těžen z drtivé většiny 
v Kongu. O naleziště se zde krvavě bojuje, výrobci zařízení svým nákupem surovin válku 
dotují.)  

4) Čokoláda, kakao – fair trade (Systém fair trade, neboli férový obchod zaručuje pěstitelům 
v rozvojových zemích dostat za jejich plodiny důstojnou odměnu. Pomáhá tak v boji se 
světovou chudobou, dětskou prací i drancováním přírody.)   

5) Reklama a antireklama (Na příkladu velké korporace Coca Cola je ukázán častý rozpor mezi 
reklamou a realitou aneb co je skryto za hezkým obalem…) 

6) Člověk škodí, člověk pomáhá –  (Chceme-li i nadále být součástí přírody a ne ji jen využívat a 
ničit, musíme si být vědomi dopadů naší činnosti na ni. Člověk ovlivňuje krajinu zejména 
necitlivým obhospodařováním, stavbou sídel a komunikací, lovením zvěře a vytvářením 
odpadu. Studenti se zde zaměří na potřebu redukovat odpady a aktuální trend zero-waste.)   

Po prohlédnutí výstav proběhne reflexe výstavy. V multifunkčním sále shrneme, co jsme nového 
zjistili a jak se k těmto faktům postavit. Žáci budou moci ochutnat fair-trade čokoládu nebo si vyrobit 
samolepku s principy zero-waste (viz obr.)   

Třída se také může zúčastnit soutěže Naučného střediska EV 
Kladno-Čabárna vyplněním soutěžního kvízu (viz další příloha). 

Termín: 10. 5. - 30. 6. 2019 
Určeno pro: SŠ, druhý stupeň ZŠ 
Trvání programu: 60 min. 
Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma 

Kontakt pro objednání: Mgr. Ivana Zágnerová, pedagog@omk.cz, 
tel.: 312 256 168 nebo průvodce tel.: 312 248 045 

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. 
www.omk.cz / www.facebook.com/Sladeckovo  


