
Název filmu: Česko chrání klima aneb příklady dobré praxe
Stopáž: 33 minut
Výroba: CI2 o. p. s. a 16:9 Productions s.r.o.
Odkaz k přehrání: https://www.youtube.com/watch?v=V83voeuUNCY

1. Klimatická opatření a jejich význam

•	 Mitigační opatření vedou ke snižování emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry.
•	 Adaptační opatření pomáhají vyrovnat se s dopady měnícího se klimatu.

ÚKOL: Pokuste se, i s pomocí shlédnutého filmu, navrhnout konkrétní příklady adaptačních a mitigačních klimatických opatření, která by se dala provést ve 
vašem městě nebo vaší škole.

2. Pestrá a prostupná krajina je odolnější vůči klimatickým změnám

Pestrá krajina obsahuje množství různých krajinotvorných prvků – ty přispívají k ochlazování okolního mikroklimatu, zadržují vodu a zvyšují atraktivitu krajiny 
a její druhovou pestrost.

ÚKOL:  Přiřaďte název krajinného prvku k jednomu z obrázků.

Biopás: Remízek: Mokřad:

Webové stránky projektu jsou dostupné na www.klimasemeni.cz

Projekt spolufinancován ze Státního fondu životného prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

„Česko chrání klima“ - pracovní list
„Česko chrání klima“ je název informačně-osvětového dokumentu, který se věnuje příkladům dobré praxe v oblasti ochrany klimatu. 
Reportáže vznikaly v různých částech naší země a jejich společným jmenovatelem byla konkrétní klimatická opatření, která provádějí 
města, kraje, podniky, neziskové organizace, ale i aktivní jednotlivci. Tvůrci dokumentu zavítali v průběhu natáčení do dvaceti míst  
v celkem osmi krajích.
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3. Emise CO2 v České republice

V přepočtu na hlavu připadá na každého obyvatele Česka za jeden rok více jak 10 tun oxidu uhličitého, což je 4. nejvyšší číslo v celé Evropské unii.

ÚKOL:  Seřaďte uvedené sektory podle jejich procentuálního podílu na emisích CO2 v Česku (od největšího podílu po nejmenší). 
 

Doprava: Energetika: Průmysl: Zemědělství:
  
Diskuze ve třídě po skončení filmu: 

•	  Který z příkladů dobré praxe ukázaných ve filmu vás nejvíce zaujal a proč?
•	  V čem spočívá význam budování zelených střech a jak nám pomáhají přizpůsobit se dopadům klimatických změn?
•	  Jak se česká města a obce snaží snižovat emise CO2 v oblasti dopravy? 
•	 Jak byste svými slovy popsali zero waste životní styl a jeho hlavní zásady?
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