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Nezastavitelné solární cykly

Tato příručka učitele obsahuje:
● Návrh plánu hodiny
● Otázky před filmem
● Pracovní listy pro studenty
● Otázky do diskuse po filmu
● Kvíz 
● Doplňkové aktivity
● Klíč 
--------------------------------------------------------------------------------

Návrh plánu hodiny
Tyto materiály můžete využít mnoha způsoby. Navrhujeme jako nejlepší následující postup:
● Prodiskutujte některé otázky před filmem. (Ty by měl učitel přečíst nahlas)
● Rozdejte kopie pracovních listů. Studenti si do nich budou dělat poznámky během 
sledování videa
● Přehrajte video. Občas ho můžete na chvíli zastavit, aby studenti měli čas si zapsat 
poznámky a promyslet si, co právě slyšeli.
● Zkontrolujte, jak studenti zodpověděli úkoly v pracovních listech.
● Prohovořte se studenty diskusní otázky. Nebo je zadejte za domácí úkol.
● Před kvízem video znovu přehrajte.
● Dejte studentům kvíz. 
● Volitelné: doplňkové aktivity.

Další dodatečné materiály k tomuto videu najdete na www.izzit.org/products.
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Otázky před filmem

1. Co je to změna klimatu?

2. Které lidské činnosti jsou příčinou, že se za posledních sto let zvýšily hladiny oxidu 
uhličitého?

3. Jaký je rozdíl mezi počasím a klimatem?

4. Zažila naše planeta změny klimatu už dříve?

5. Co je to vědecká metoda?

6. Co je to vědecký konsensus? 

7. Existuje vědecký konsensus o změnách klimatu?

8. Co je to skepticismus? Jaké místo má skepticismus ve vědě?



Jméno:  Datum:
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Pracovní list

1. Klima se stejně jako počasí mění v opakujících se ______________.
2. Když Vikingové poprvé připluli v 10.století do Grónska, co tam nalezli?
3. Do roku 1350 byly všechny vikingské komunity v Západním Grónsku zničeny (čím) 
____________________.
4. Dr. David Legates říká, že klima není (jaké) _____________.
5. Řeky a průplavy v Severní Evropě zamrzaly během tzv. __________________, která 
skončila (kdy) _________.
6. Odkud přichází většina energie pro klimatický systém Země?
7. Existuje korelace (vztah) mezi _____________ aktivitou a teplotami na Zemi.
8. Pozemské teploty vždy stoupaly (dříve než/až poté co)___________ stoupala atmosférická 
koncentrace CO2. 
9. K oteplování mohou přispívat i světové ______________ ze kterých se při oteplení 
uvolňuje ___________.
10. Dr. Willie Soon a Dr. David Legates se domnívají, že __________________ panel pro 
klimatické změny (IPCC) zkresluje a manipuluje vědu.
11. Politici podporují jen teorii jedinou: že hlavní příčinou (čeho) ______________________ 
jsou lidské emise CO2.



Jméno:  Datum:
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Otázky do diskuse

1. Jak by se dala vysvětit změna klimatu, která zničila vikingské osady v Grónsku a způsobily 
zamrzání Temže v Anglii? Mohli za tuto změnu klimatu tehdy lidé?
2. Ledovcové vrty nám ukazují, že v posledních 650 000 letech vždy nejprve stoupala teplota a teprve 
potom stoupal oxid uhličitý. Co nám to říká o minulých změnách klimatu – co bylo příčina a co 
následek?
3. Podle vědců, kteří hovořili na videu, jaký je vliv CO2 na změny klimatu? Co je podle nich hlavní 
příčinou kolísání klimatu?
4. Měli bychom se řídit jen podle toho co nejvlivnější politici a někteří jimi podporovaní vědci? Nebo 
bychom měli brát v úvahu i jiné názory? Proč ano? Proč ne?
5. Znáte nějaké příklady teorií, které bývaly pokládány za pravdivé, ale pak se ukázalo, že pravdivé 
nebyly? Například představa, že Země je plochá. Uveďte další příklady.
6. Někteří vědci se domnívají, že k oteplování v dějinách přispívaly i oceány. Vysvětlete jak.
7. Proč myslíte, že jsou takové tlaky, aby lidé uvěřili teorii, že lidské emise CO2 jsou hlavní příčina 
oteplování? Kdo by z toho mohl mít prospěch? 
8. Co je Mezivládní panel OSN pro klimatické změny (IPCC)? Proč tuto instituci Dr. Willie Soon a 
Dr. David Legates kritizují? Myslíte, že jejich kritika oprávněná?
9. Slyšeli jste někdy o aféře Climategate? Pokud ne, co nám to říká o dnešních médiích? 
10. Co když hlavní příčinou oteplování nejsou lidé? Co když je způsobeno silami, které jsou mimo 
naši kontrolu? Měli bychom přesto usilovat o řízení klimatu na Zemi?
11. Jaká je  ta „správná“ teplota Země? Stanovila věda něco takového? Jak by se vůbec taková správná 
teplota měla určit? Měla by vláda přijímat opatření, aby takové optimální teploty docílila? Jak by to 
měla udělat? 
12. Jaké jsou potenciální přínosy teplejšího klimatu? Měly by se tato pozitiva také brát v úvahu?
13. Jaký je vztah mezi spotřebou energie, emisemi CO2 a životní úrovní? Jaký je rozdíl mezi 
spotřebou energie v rozvinutých a chudých zemích? A co rozdíly v životní úrovni?
14. Víte jaké jsou negativní dopady pěstování biopaliv pro lidi a přírodu Třetího světa?
15. Kdyby EU celých sto roků plnila svou klimatickou politiku snižování emisí CO2 (tzv. plán 20-20-
20), oteplování by se tím oddálilo světově asi o 0,05°C (Richard Toll). Vyplatí se to?
16. Prospívá hospodářský rozvoj Třetího světa nějak tamním obyvatelům? Co  když některé země 
odmítnout snižovat CO2 a vzdát se svého rozvoje?
17. Měly by země Třetího světa mít dovoleno vypouštět více CO2 než rozvinuté státy? Kdo by to měl 
regulovat?
18. Pokud bychom se museli vzdát všech moderních vymožeností a vrátit se ke způsobu, života jaký 
byl v Evropě před 200 lety – nebo jak žijí domorodci v rozvojových zemích dodnes – jen abychom 
získali šanci, že možná trochu zpomalíme oteplování ve vzdálené budoucnosti: Stálo by to za to? 
Vyplatilo by se to? Kdo a jak by o tom měl rozhodnout? Čeho všeho bychom se museli vzdát?
19. Jak bychom měli porovnávat náklady na boj proti CO2 vs. důsledky nečinnosti? Jak porovnávat 
skutečné dnešní náklady na boj s oteplováním versus potenciální škodu, kterou oteplování možná 
způsobí v daleké budoucnosti?
20. Kdo by měl nejspíše rozhodnout, co dělat s globálním oteplováním? Vědci? Politici? Kdo by měl 
rozhodnout o tom, jak vy a já budeme žít?
21. Dejme tomu, že bychom dokázali zastavit oteplování: Je toto jediný cíl na kterém záleží? 
Neexistují jiné důležité cíle – třeba osobní svoboda či hospodářská prosperita – na které by se měl brát 
ohled při jakémkoli rozhodování, co dělat s oteplováním?
22. Ve světovém obchodu s uhlíkem se pohybovalo v roce 2012 přes 170 miliard dolarů. Co všechno 
myslíte, že mohou akcionáři udělat, aby tento byznys udrželi? Co by se s tímto byznysem stalo, kdyby 
se ukázalo, že CO2 není vážný problém?



Jméno:  Datum:
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Kvíz

1. Čím se živili Vikingové, kteří se usadili v Grónsku?
a) zemědělstvím
b) směňováním ledu za jídlo
c) průmyslovou výrobou
d) hornictvím

2. Co zničilo osady Vikingů v Grónsku?
a) malárie
b) globální oteplování
c) globální ochlazování
d) nepřátelská invaze

3. Dr. David Legates říká, že lidské emise CO2
a) nemají žádný vliv na klima
b) hrají v globálním oteplování jen malou roli
c) jsou hlavní příčinou globálního oteplování
d) se do atmosféry vůbec nedostává

4. Vrty v ledovcích nám ukazují, že v posledních 650 000 letech:
a) se klima Země neměnilo
b) veškeré změny klimatu vždy způsobil lidmi produkovaný CO2
c) se vždy nejprve oteplovalo a až potom stoupal CO2
d) vždy nejprve stoupal CO2 a to pak vedlo k oteplování

5. Od cca 1850, kdy skončila malá doba ledová, se pozemské klima obecně
a) oteplovalo
b) ochlazovalo
c) udržovalo stabilní
d) prudce kolísalo

6. Co je zdrojem téměř veškeré energie, která pohání pozemský klimatický systém?
a) fosilní paliva
b) CO2
c) oceány
d) slunce

7. Co se uvolní z lahve se sodovkou, když ji zahřejeme?
a) oxid dusičitý 
b) oxid uhelnatý
c) oxid uhličitý 
d) uhličitan vápenatý

8. Dr. David Legates zdůrazňuje důležitost_________ ve vědě.
a) skepticismu



b) konsensu
c) kompromisu
d) dogmatismu

9. Toto video zpochybňuje názor, že 
a) lidé produkují CO2
b) lidmi produkovaný CO2 je hlavní příčinou globálního oteplování
c) globální oteplování způsobuje slunce
d) oceány hrají roli v globálním oteplování1
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Doplňkové aktivity

1) Přečtěte si výběr z pracovní korespondence klimatologů OSN, která unikla na 
veřejnost díky aféře Climate-gate (čti: klima-gejt). Chovají se tito vědci podle vás 
jako korektní vědci nebo spíše jako aktivisté? Český překlad k dispozici zde: 
files.klimaskeptik.cz/200000680-e5160e60ff/Climategate_cesky.pdf  

2) Připravte si experiment se zašpuntovanou lahví sodovky. Co se stane, když sodovku 
zahřejete? Co nám to říká o vztahu teplot a CO2?

3) Slavný hokejkový graf tvrdil, že dnešní teploty jsou nejvyšší za tisíc let. Podívejte se 
na video „Majkův trik na zakrytí poklesu teplot“, kde fyzik Richard Muller 
vysvětluje, proč způsob vzniku tohoto grafu pokládá za nekorektní. Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=ygcMQDPtvoA&feature=share&list=UUuLefQzf
D0testQ_AZhsGHw

4) Napište úvahu: Jak v historii společnost zacházela s lidmi, kteří byli v opozici vůči 
oficiálnímu názorovému proudu? Například Galileo. Jaký je osud takových lidí dnes?

5) Přečtěte si ukázky z knihy Václava Klause „Modrá nikoli zelená planeta“ (k 
dispozici online na webu nakladatelství Dokořán). Popírá Klaus existenci oteplování? 
Co mu na klimatickém alarmismu vadí?

6) Zahrajte si na inkvizici: Popírač klimatu před soudem za svoje kacířství. Obhajoba by 
měla vyvrátit obvinění, že skeptici jsou popírači oteplování a že jsou placeni ropným 
průmyslem. Srovnejte rozpočet Heartland Institute, Exxonu a Greenpeace. 

7) Podívejte se na Disneyův film „Strašpytlík“ (Chicken Little) z roku 2005. Jde o 
prastarou bajku o kuřátku, kterému na hlavu spadl žalud a ono začalo dělat poplach, že 
asi padá nebe (The Sky is Falling). Udělejte modernizovanou verzi bajky tak, aby 
pojednávala o oteplování.

8) Přečtěte si „Citizen Audit“ od Donny Laframboise (online). Je podle vás klimatický 
panel OSN důvěryhodný? Jak to bylo s aférou Glacier-gate a v čem se stala chyba? 
Představte si, že jste klimatický aktivista a chcete vypustit alarmistickou fámu: Jak by 
se to dalo provést? Jak by se šířila? Jak se dá zneužít toho, že si lidé nic neověřují?

9) Zjistěte si na internetu, jak to bylo s komickou fámou o „dihydrogen monoxidu“. Co 
nám to říká o ekologických alarmistech? Zkuste tuto falešnou petici šířit ve své škole a 
sledujte, kdo se dá nachytat.

10) Referát: Najděte na internetu (např. Stevengoddard.com) staré zprávy z novin, které 
referovaly o extrémech počasí v dobách před současným oteplováním (před 1970) a 
v dobách, kdy hladiny CO2 byly nízké. 

11) Co je to urban myth? Znáte nějaké fámy, o kterých si většina lidí myslí, že jsou 
pravda? Udělejte pro studenty kvíz, ať poznají co je a co není pravda.

12) I ve středověku lidé věřili, že špatné počasí není „přirozené“. A domnívali, že bouře a 
krupobití způsobují čarodějnice. Sehrajte scénku o čarodějnických procesech.

13) Zjistěte si něco o životě Maurice Stronga z UNEP. Východiskem může být článek 
„Za vznikem klimatického panelu OSN stojí sekta z Colorada.“ Pak sehrajte scénku, 
interview. http://kremlik.blog.idnes.cz/c/197092/Za-vznikem-klimatickeho-panelu-
OSN-stoji-sekta-z-Colorada.html

14) Udělejte pro studenty krátký kurz „jak lhát pomocí grafů“. Například těsný vztah 
mezi sluncem a teplotami lze zakrýt, když u každého grafu dáte jiné měřítko. Nebo lze 
sčítat hrušky a jablka a udělat „hokejkový graf“ tím, že slepím dva grafy, každý 
v různém měřítku. Nebo lidem ukážeme jen posledních pár desítek let, aby neviděli, 
že takové klima bývalo i před stovkami let běžné.

http://www.youtube.com/watch?v=ygcMQDPtvoA&feature=share&list=UUuLefQzfD0testQ_AZhsGHw
http://www.youtube.com/watch?v=ygcMQDPtvoA&feature=share&list=UUuLefQzfD0testQ_AZhsGHw
http://kremlik.blog.idnes.cz/c/197092/Za-vznikem-klimatickeho-panelu-OSN-stoji-sekta-z-Colorada.html
http://kremlik.blog.idnes.cz/c/197092/Za-vznikem-klimatickeho-panelu-OSN-stoji-sekta-z-Colorada.html
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Klíč

Pracovní listy
1. cyklech
2. zelenou a úrodnou zemi
3. změnou klimatu
4. neměnné
5. malé doby ledové, 1850
6. ze slunce
7. sluneční (solární)
8. dříve než
9. oceány, CO2
10. Mezivládní
11. globálního oteplování 

Kvíz
1. a) zemědělstvím
2. c) globální ochlazování
3. b) hrají v globálním oteplování jen malou roli
4. c) se vždy nejprve oteplovalo a až potom stoupal CO2
5. a) oteplovalo
6. d) slunce
7. c) oxid uhličitý
8. d) Marsu
9. a) skepticismu
10. b) ) lidmi produkovaný CO2 je hlavní příčinou globálního oteplování

AUTOŘI VIDEA:

2002 Filmore Ave • Suite #1 • Erie, PA 16506
Phone: 814.833.6950 or Toll Free: 888.242.0563
Fax: 814.833.7415 or Toll Free: 866.526.1484
Email: info@izzit.org • Web: www.izzit.org

(Text aktivit přeložil a upravil Vítězslav Kremlík, www.klimaskeptik.cz)

http://www.izzit.org/
http://www.klimaskeptik.cz/

