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Svoboda zvířat
Koterovská 84, 326 00 Plzeň
telefon: 377 444 084
e-mail: info@svobodazvirat.cz
www.svobodazvirat.cz

Projekt finančně podpořil
Nadační fond Zelený poklad

Zvířata jako 
součást průmyslu 

Cílem tohoto programu je vysvětlit 
dětem dopady využívání zvířat 
v různých odvětvích průmyslu. 
Zvláštní důraz je kladen také 
na představení kosmetiky 
netestované na zvířatech.

Děti budou pracovat s připrave- 
nými pracovními listy a budou 
diskutovat o otázkách spojených 
s danou problematikou. Formou 
aktivity se seznámí s produkty 
netestované kosmetiky (dostanou 
za úkol roztřídit kosmetiku 
na běžně užívanou a na tu, která 
nebyla testována na zvířatech). 
Na závěr se odreagují během 
skupinové činnosti, při níž budou 
vymýšlet televizní reklamu 
na šampón, kterou poté rovněž 
dramaticky ztvární.

Cíle programu
• poukázání na důsledky lidské 

průmyslové činnosti
• seznámení s kosmetickými 

produkty, které nevedou 
k využívání zvířat a nezatěžují 
životní prostředí

• zamyšlení se nad vlastními postoji
• rozvoj úcty k životu

Zvířata  
na farmě 

Tento program si klade za cíl 
informovat o rozdílu kvality 
životního prostředí zvířat žijících 
na ekofarmách a ve velkochovech.

Žáci se zamyslí nad rozdíly,  
které lze nalézt v chovu zvířat 
na ekologicky šetrných farmách 
a ve velkochovech. Pro jasnější 
představu jim bude promítnuto 
krátké video, které dané rozdíly 
podtrhne. Své názory pak projeví 
ve společné diskuzi. V další  
aktivitě se děti seznámí s články, 
které se v minulosti objevily 
v tisku, a budou mít za úkol 
ve skupinách napsat krátký 
novinový článek na podobné  
téma. 

Cíle programu
• vysvětlení základních potřeb 

hospodářských zvířat
• rozvoj citlivého vnímání 

problematiky chovu 
hospodářských zvířat

• nalezení představy o ideálním 
prostředí pro život zvířat

• rozvoj úcty k životu

Zvířata  
v cirkusech a ZOO

Hlavním tématem programu je 
život zvířat v cirkusech 
a zoologických zahradách.

Žáci vyjádří své názory v diskuzi 
o kladech a záporech chovu 
exotických zvířat v cirkusech. 
Pro utvoření jasnější představy 
o problematice promítneme žákům 
krátké video a pro odreagování 
bude zařazena dramatická aktivita, 
při níž děti ve skupinkách ztvární 
vybrané výjevy jako tzv. živý obraz. 
Po krátkém úvodu do historie 
zoologických zahrad budou žáci 
společně tvořit plakát o zvířeti 
chovaném v zajetí s důrazem 
na porovnání jeho přirozeného 
životního prostředí a prostředí, 
které mu poskytl člověk.

Cíle programu
• vysvětlení problematiky chovu 

exotických zvířat v zajetí 
• nalezení představy o ideálním 

prostředí pro život zvířat
• vysvětlení základních potřeb 

a přirozenosti exotických zvířat
• rozvoj úcty k životu ek
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Svoboda zvířat 
pořádá ekovýchovné 
hodiny od roku 2000. 
Svou hlavní náplň, 
ochranu zvířat, 
organizace rozšířila 
o aktivity směřující 
k výchově dětí 
a mládeže. Snaha 
Svobody zvířat 
směřuje k oslovení 
generace, která je 
od zvířat dnes 
mnohem více 
vzdálena, než byli 
jejich předchůdci.
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