
Adapťáci

Simulační hra o adaptaci města
na změnu klimatuna změnu klimatu



Aktivity projektu

1. Úvod

1. Interaktivní hra - katastrofy

1. Vlastní návrhy

1. Prezentace vlastních návrhů



Změna klimatu jako střet názorů

• mnoho pohledů, mnoho názorů

• kdo se v tom má vyznat?!• kdo se v tom má vyznat?!

• extrémní polohy názorů se dají nazvat 
klimaskeptici a ekoaktivisti



x

Maxmilian „Givememoney “ 
František „Safetheplanet“

x



Klimaskeptik tvrdí...

Klima se měnilo 
Ekologové vymýšlejí 

Klima se měnilo 
vždy a jeho 
změnu 
neovlivníme a 
neovlivňujeme.

Ekologové vymýšlejí 
nejrůznější regulace 
a omezení, aby ovládli                        
lidstvo.



Klimaskeptik tvrdí...

Nemá tedy cenu nic 
dělat, až bude zle, dělat, až bude zle, 
můžeme se 
přestěhovat do 
Grónska.



Klimaskeptik
• klima se měnilo vždy a jeho změnu 

neovlivníme a neovlivňujeme

• ekologové vymýšlejí nejrůznější regulace • ekologové vymýšlejí nejrůznější regulace 
a omezení, aby ovládli lidstvo

• nemá tedy cenu nic dělat, až bude zle,
můžeme se přestěhovat do Gronska



Ekoaktivista říká...

Za změnu klimatu Za změnu klimatu 
může 100% člověk a 
jeho ziskuchtivé 
chování, spalování 
fosilních paliv.



Ekoaktivista

Snižuje svojí 
uhlíkovou stopu.

Jezdí všude veřejnou 
dopravu, nejí maso.



Na čem se shodneme?
• Klimatická změna tady byla vždycky.

• Emise uhlíku jsou skleníkové plyny a přispívají k tzv. skleníkovému 
jevu.

• Člověk by měl o prostředí, ve kterém žije pečovat.

• Nikdo si nepřeje být omezován rozmary počasí a klimatu.

• Současná kvalita všedního života by měla zůstat stejná, nebo být 
vyšší.



Co je to normální stav?

- lidé se mohou dopravovat z místa na místo
- instituce jako škola, nemocnice, obchody atd. normálně 

fungujífungují
- lidé mohou bez obav opouštět domov
- životní standard jedince není narušen



Co normální stav narušuje?

- Globální oteplování

- Extrémní meteorologické jevy (projevy počasí)- Extrémní meteorologické jevy (projevy počasí)



Téma Kdo je 
ohrožen?  

Škody na 
majetku?

Co by mohlo 
městu 

pomoci?



Co to je změna klimatu a globální 
oteplování?



Co změnu klimatu způsobuje?



Jak se změna klimatu projevuje?



Proč je růst teploty problém? 



Co je to ta adaptace?



Jaká opatření existují?Jaká opatření existují?



ve skupinách postavte soběstačné ve skupinách postavte soběstačné 
město, ve kterém se dobře žije



Co si představujete pod soběstačným 
městem?

Přestávka!!!



Co znamenají jednotlivé kartičky? 
● zelené karty = zeleň
● růžové karty = obytné čtvrti
● modré průhledné karty = lze stavět na řeku
● žluté karty = elektrárny● žluté karty = elektrárny
● hnědé karty = zpracování odpadu
● modré rohy = zasakovací prvky (vodní opatření, 

vegetace, vše, co zadržuje ve městě vodu)
● smajlíci     = karty, které přináší městu užitek 





































Reflexe hry



➢ co by potřebovalo v okolí školy změnit?

➢ ve skupinách navrhněte opatření, která vaší městské 
části prospějí při dlouhodobém suchu, vlnách horka, 

Zpracování vlastních návrhů

části prospějí při dlouhodobém suchu, vlnách horka, 
přívalových deštích

➢ rozdělte si role pro prezentaci Vašich návrhů ve třídě







Pro inspiraci
www.opatreni-adaptace.cz



Prezentujte své návrhy



Zaznamenejte pro každou skupinu

SKUPINA OCENĚNÍ OTÁZKA

Skupina 1 Moc se nám líbil návrh 
zelené fasády na budově 

banky

Myslíte si, že je to 
proveditelné?

banky
Líbili se nám vaše 

prezentační dovednosti. 
Kdo by mohl navržené 

opatření financovat.



1. Co nového jsem se dnes dozvěděl/dozvěděla?
2. Co mi v programu chybělo?
3. Projektový den bych ohodnotil/a známkou 1-5 (jako ve 

škole)

Napište nám zpětnou vazbu

škole)
4. Práci lektorky/ů bych ohodnotil/a známkou 1-5 (jako ve 

škole)
5. Sám/sama sobě bych za práci v hodině dala 1-5



zelené fasády
(vertikální zahrady)

(vertikálnzelené fasády(vertikálnzelené fasády
(vertikální zahrady)



Zelené fasády
(vertikální zahrady)

zelené fasádyzelené fasády
(vertikální zahrady)



zelené fasády
(vertikální zahrady)

zelené fasády
(vertikální zahrady)



zelené střechyzelené střechy



zelené střechyzelené střechy



zelené střechyzelené střechy



komunitní zahradykomunitní zahrady



komunitní zahradykomunitní zahrady



komunitní zahradykomunitní zahrady



komunitní zahradykomunitní zahrady



komunitní zahradykomunitní zahrady



komunitní zahradykomunitní zahrady



komunitní zahradykomunitní zahrady



stromořadístromořadí



stromořadístromořadí



stromořadístromořadí



fontány, pítkafontány, pítka
(vodní prvky)



fontány, pítka
(vodní prvky)
fontány, pítka
(vodní prvky)



fontány, pítka
(vodní prvky)
fontány, pítka
(vodní prvky)



fontány, pítka
(vodní prvky)
fontány, pítka
(vodní prvky)



fontány, pítka
(vodní prvky)
fontány, pítka
(vodní prvky)



fontány, pítka
(vodní prvky)
fontány, pítka
(vodní prvky)



fontány, pítka
(vodní prvky)
fontány, pítka
(vodní prvky)



parklety
(využitá parkovací místa)

parklety
(využitá parkovací místa)



parklety
(využitá parkovací místa)

parklety
(využitá parkovací místa)



parklety
(využitá parkovací místa)

parklety
(využitá parkovací místa)



parklety
(využitá parkovací místa)

parklety
(využitá parkovací místa)



parklety
(využitá parkovací místa)

parklety
(využitá parkovací místa)



zastřešená hřištězastřešená hřiště



zastřešená hřištězastřešená hřiště



zastřešená hřištězastřešená hřiště


