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8.�Nezavírej�oči!�
Chudoba není něčím, co se prostě "jen tak děje", jako třeba déšť. 

Naopak. Je to něco, s čím se dá za poměrně krátký čas leccos udě-

lat.              Jeoffrey D. Sachs, ředitel Projektu tisíciletí OSN 

 

Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě po-

dívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu… Ale 

máme dost vůle na to, abychom z chudoby opravdu učinili historii? 

Bono Vox, zpěvák U2 

 

Problémy�nejen�rozvojového�světa�
 

Jaký problém karikatura zobrazuje? 

..........................................................  

..........................................................  

..........................................................  

Jak je tento problém podle tebe 

závažný? 

..........................................................  

..........................................................  

..........................................................  

Kdo/co tento problém způsobilo? 

..........................................................  

..........................................................  

..........................................................  

..........................................................  

Koho se tento problém týká nejvíce? 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

Česko�proti�chudobě�
Chceme rozšířit povědomí o chudobě, o 

jejích rozličných podobách, o nástrojích 

boje s chudobou a o tom, jak souvisí s životem nás všech v České republice. I Vy 

rozhodujete o globální chudobě tím, jak hlasujete ve volbách, co nakupujete, o co 

se zajímáte… Boj s chudobou se odvíjí také od Vašeho chování, od Vašeho postoje 

ke znečišťování životního prostředí a rovnosti mezi muži a ženami – důsledky 

globálních klimatických změn a diskriminace nejvíce zasahují právě nejchudší 

obyvatele planety.                                                      WWW.CESKOPROTICHUDOBE.CZ 
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Diskuse 
Každé 3 vteřiny 

Zapojil/a jsem se do diskuse. 

Sdělil/a jsem alespoň dva své 

názory. 

Zapojil/a jsem se do diskuse alespoň 

jedním svým názorem. 

Do diskuse jsem se 

nezapojil/a, protože 

................................ 

Skupinová 
práce 
Problémy roz-

vojových zemí 

Odhalili jsme problém, který byl 

na ilustraci, diskutovali jsme o 

něm a závěry jsme sdělili ostat-

ním. 

Ve dvojici jsme diskutovali o karika-

tuře. Skutečný problém, který měla 

zobrazovat, se nám nepodařilo 

odhalit 

Ve dvojici jsem 

nespolupracoval/a, 

protože ................... 

................................ 

Rozprava třídy 
Skutečný dárek 

Respektoval/a jsem pravidla 

diskuse, do které jsem se aktiv-

ně zapojil/a. Své postoje jsem 

vyjádřil/a hlasováním, nene-

chal/a jsem se ovlivnit rozhodo-

váním druhých.  

Respektoval/a jsem pravidla diskuse, 

do které jsem se aktivně nezapojil/a. 

Své postoje jsem vyjádřil/a hlasová-

ním. 

Nerespektoval/a 

jsem pravidla disku-

se. 

Nezapojil/a jsem se 

do diskuse. 

Nehlasoval/a jsem. 

 

 

 

 

 

 

 

Zde nalep karikaturu,  

pomocí níž jsi se rozdělil/a do dvojic 


