Pedagogický úvod

Film Antropocén: Epocha člověka (dále jen Antropocén)
oceňovaného dokumentaristického týmu soustředěného kolem Jennifer Baichwalové, Nicholase de Penciera
a Edwarda Burtynského je snímkem velkého tématu, které by se mělo nepochybně stát předmětem diskusí mezi
mladými lidmi, těmi, kteří budou planetu Zemi obývat po
řadu následujících dekád a budou se mimo jiné muset
potýkat s dědictvím předchozích generací.
Vědci hovoří o dominantní roli člověka na podobu povrchu
Země už celá desetiletí a datují jeho počátek nejčastěji
do osmnáctého století, počátků průmyslové revoluce.
Teprve v posledních letech se ale začínají stále častěji
objevovat aktivistická, razantně formulovaná sdělení,

že ona formace velmi rychle přešla v devastaci. Teprve
plavba po širém moři může našinci ukázat, jak těžkým
problémem je nadprodukce plastů. Teprve návštěva
neturistických, verneovsky řečeno „ocelových měst“ dá
možnost vhledu do hloubky rozporu mezi pozitivními
a negativními vlivy industrializace na život člověka. Anebo to dokáže film, který svou skladbou a možností diverzity v krátkém časovém úseku položí divákovi – a v tomto
případě studentovi – otázky zakončené trpkými otazníky,
na které není jednoznačná odpověď. Takovým filmem
přesně je Antropocén.
Antropocén bezpochybně poslouží jako názorná pomůcka při výuce řady středoškolských předmětů, prioritně

ovšem společenských věd a zeměpisu a průřezové enviromentální výchovy. Jako nesmírně cenný úhel pohledu
poslouží ale i pro učitele moderních dějin a biologie. Před
samotnou projekcí je ale třeba dobře ošetřit problém,
který by mohli mladí diváci vidět v jeho naraci, způsobu
vyprávění. Pedagog či lektor by měl před projekcí studentům připomenout, že film je narativní umění podobně
jako příkladně literatura, a to, že je každý vyprávěný jiným
způsobem, je plně v režii vypravěče. Jsou tak filmy mainstreamové, které volí ty nejjednodušší a nejtradičnější
vypravěčské strategie, jednoznačně signalizují, jakým
způsobem je má divák vnímat. A potom jde o filmy, které
se snaží diváka znejistět, upozornit na vážné problémy,
dát mu čas na to, aby je v průběhu sledování v kině zvážil, vytvářel si sám v sobě osobní polemiku se sdělením,
které mu filmař nabízí. A že mu navíc neřekne, co si má
o dané věci myslet, nebo mu to alespoň neřekne jednoznačně. Soustředí se při vyprávění především na obraz
a zvuk, což by mělo být kinematografii vlastní, a slovo je
v hierarchii jeho vyjadřovacího rejstříku až na úplně posledním místě. Stručně řečeno, že režisér může vyprávět
svůj příběh jako romanopisec, jako Dumas a jít cestou
atrakcí a kulometného temporytmu, nebo se své sdělení
pokusí zformulovat jako esejista, analyzovat celou věc
z různých úhlů pohledu odborným, hůře srozumitelným
jazykem. A to je právě příklad Antropocénu.

Antropocén je sledem fascinujících obrazů, střepů mozaiky, která se zacelí až v samotném závěru. Krutým
a chladným svědectvím o člověku, který obětuje osud
své planety vlastnímu pohodlí. A jde tedy diváku proti
srsti. Neodpovídá mainstreamové představě o dokumentu, ztotožňované s mluvícími hlavami a demonstrativně
angažovaným vypravěčem. Vyžaduje soustředění a intenzivní spoluúčast publika, cílovou diváckou skupinou
by tedy měli být studenti od 15 do 19 let. Zároveň by mělo
být jeho ideální užití ve vzdělávacím procesu propojeno
se specializovanou přednáškou externího odborníka,
hodí se bezpochybně do vědeckých center věnujících se
propagaci vědy mezi dětmi a mládeží, případně je nutné
jej propojit s konkrétními, hlubšími výklady v hodinách
výše uvedených předmětů. Tento materiál má ambici jim
v této věci podat pomocnou ruku.
Aleš Říman
Metodik projektu Do kina!
středoškolský učitel

Projekt
Do kina!

Nový projekt Asociace českých filmových klubů s názvem
Do kina! má za cíl pravidelně uvádět do distribuce umělecky hodnotné a zároveň edukativní filmy určené především
pro školní projekce. Každý film doprovází odpovídající
edukativní materiál, který pedagogům umožní s filmem
pracovat v rámci filmové výchovy i dalších školních
předmětech. Cílem projektu je rozšíření nabídky školních
představení o kvalitní a přínosné tituly a výchova nového
vnímavého publika. V rámci projektu Do kina! má AČFK
v plánu uvádět jeden až dva filmy ročně. Prvním filmem
projektu je právě Antropocén: Epocha člověka.

Údaje o filmu

Originální
název
Země

Anthropocene: The Human Epoch

Typy kopií

DCP, MP4

Formát
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Jazyk

Anglicky, rusky, italsky, německy, mandarínská a kantonská čínština
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České
15-19 let

www.acfk.cz

Kanada

Délka

87 minut

Režie

Jennifer Baichwalová,
Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky

Scénář

Jennifer Baichwalová

Doporučená
cílová skupina

Kamera

Nicholas de Pencier

Web

Synopse

Betonové vlnolamy v Číně, chránící až 60 % pevninského pobřeží, Německo a největší soustrojí, jaké kdy
člověk vyrobil, psychedelické potašové doly na Urale,
oslavy hutnictví v uzavřeném Norilsku daleko za polárním kruhem, zdevastovaný Velký bariérový útes
v Austrálii, surrealistická odpařovací jezírka na lithium
v chilské poušti Atacama… Dosáhli jsme bezprecedentního okamžiku v historii naší planety. Lidé v současnosti
ovlivňují Zemi a geologické procesy více než všechny
přírodní síly dohromady. Antropocén: Epocha člověka je
dokumentárním snímkem, který čtyři roky natáčel oceňovaný tým ve složení Jennifer Baichwalová, Nicholas
de Pencier a Edward Burtynsky. Jde o snímek, v němž se
vědecké poznání protíná s uměleckým vyjádřením, který nedidaktickým způsobem zachycuje kritický okamžik
v geologické historii a přináší provokativní a nezapomenutelnou podívanou, svědčící o míře, jakou si my jako
lidé podrobujeme planetu.

O filmu
Co je antropocén?
V oficiální geologické terminologii bychom ho ještě
nenašli, ovšem neformálně jde o název, s nímž v roce
2000 přišli Paul J. Crutzen a Eugene Stoermer jako
s možným pojmenováním současné geologické epochy,
v níž jsou hlavní příčinou trvalých globálních změn lidé.
V roce 2009 dostala skupina geologů a dalších vědců
Anthropocene Working Group (AWG) od Subkomise
pro kvartérní stratigrafii za úkol shromáždit důkazy
o tom, zda je tzv. epocha antropocénu skutečně stratigraficky postižitelná. Výzkum AWG pak začal mapovat
lidský vliv na planetu prostřednictvím nejrůznějších
ukazatelů, jako např. změny krajiny způsobené zemědělstvím, industrializací a urbanismem; následky
dobývání přírodních zdrojů a fenomén antroturbace;
likvidace kalů, rozšiřování přehrad a úbytek podzemních vod; technosféra; vysoké úrovně uhlíku, dusíku
a fosforu. Důkazy, které AWG v následujících letech
shromáždila, pak v drtivé většině vedou k závěru, že

náš živočišný druh dnes mění planetu víc, než všechny
ostatní přírodní procesy dohromady, a že období holocénu tedy v polovině 20. století, v období tzv. velkého
zrychlení, ustoupilo epoše antropocénu.
Film
Projekt Antropocén: Epocha člověka odstartoval v roce
2015 a filmový štáb v průběhu následujících tří let navštívil 43 lokací ve 20 zemích pěti kontinentů včetně
Austrálie, Kanady, Chile, Číny, Francie, Německa,
Ghany, Indie, Indonésie, Itálie, Keni, Malajsie, Nigérie,
Norska, Ruska, Jižní Afriky, Španělska, Švýcarska, Velké Británie a Spojených států amerických.
Štáb natočil 202 hodiny a 57 minut, což představuje
50.77 terabytů hrubého materiálu. Během natáčení bylo
použito 29 různých kamer, některé točily z helikoptéry
či z dronu, jiné v oceánu či z čela vlaku. Tvůrci přitom
neměli k dispozici tradiční scénář a výsledná podoba
filmu se rodila ve střižně během desetiměsíční práce.

Fakta

• Populace Země se v posledních 50 letech více než
zdvojnásobila. Podle zprávy OSN z roku 2017 současná
populace Země, čítající 7,6 milliard, dosáhne do roku
2030 8,6 miliard, 9,8 miliard v roce 2050 a 11,2 miliard
v roce 2100.

• Lidstvo vyrobilo tolik betonu (technofosílie), že by dokázal pokrýt dvoumilimetrovou vrstvou celou zeměkouli.
Více než polovina celkového množství betonu byla díky
rychlé urbanizaci a růstu populace vyprodukována mezi
lety 1995-2015.

• Od průmyslové revoluce bylo vinou výroby cementu
a spalování fosilních paliv vypuštěno do ovzduší více než
390 miliard tun emisí antropogenického uhlíku.

• V roce 1950 byly na celém světě vyrobeny necelé dva
miliony tun plastů. Na počátku 21. století toto množství
vzrostlo na 300 milionů tun ročně. Celkové množství
plastů do roku 2015 je odhadováno na 5 miliard tun.

• Jen v minulém století se úroveň dusíku a fosforu v půdě
zdvojnásobila, což má největší dopad na koloběh dusíku
za dvě a půl miliardy let.

• V roce 2015 bylo oznámeno, že do roku 2050 bude hmotnost plastů v mořích větší než hmotnost ryb.

• Během pouhých dvou dekád zmizela desetina rozlohy
světové divočiny (definované jako oblast „převážně bez
lidského vlivu“).
• Zpráva Světového fondu na ochranu přírody z roku 2016
uvádí, že populace až poloviny všech živočišných druhů, které sleduje, od roku 1970 výrazně poklesla, zvlášť
těžce byly přitom postiženy sladkovodní druhy.
• V Africe zůstalo nyní přibližně 352 000 slonů, jejich počet jen mezi lety 2007-2015 klesl o 30 %.
• Odlesňováním ztrácíme každoročně zhruba 18,7 milionů
akrů lesů, což je ekvivalent 27 fotbalových hřišť za minutu.
• V roce 2016 došlo k největšímu meziročnímu nárůstu kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, celkový
instalovaný výkon těchto nových zařízení se odhaduje
na 161 gigawattů (GW). Kapacity solárních elektráren
činily přibližně 47% tohoto nově instalovaného výkonu,
větrné elektrárny pak 34% a vodní elektrárny 15,5%.

Slovníček
Antropocén

Antroturbace

Navrhované označení z oblasti geochronologie, které je
motivováno snahou označit období, kdy lidstvo svou činností globálně ovlivňuje zemský ekosystém. Antopocén
není v současné době formálně definovanou veličinou na
geologické časové ose, musí být formálně prodiskutován
a ratifikován či odmítnut Mezinárodní komisí pro stratigrafii, což je proces, který může trvat celá desetiletí.

Narušení sedimentů či hornin lidským působením, sahající od krajinářských úprav povrchu země po těžbu a vrty,
pronikající hluboko do zemské kůry.

Anthropocene Working Group (AWG)
Výzkumná skupina geologů a dalších expertů, specializujících se na klimatický a polární výzkum, oceánografii,
ekologii, archeologii, historii lidstva a mezinárodní právo,
pověřená Subkomisí pro kvartérní stratigrafii, aby shromáždila důkazy, které by umožnily rozhodnout, zda je
antropocén potenciálním novým úsekem na geologické
časové ose.

Holocén
Druhá a poslední epocha kvartéru známá také jako mladší čtvrtohory. Představuje nejmladší geologické období,
které začalo s koncem poslední doby ledové před přibližně 11 700 lety.
Interglaciál
Interglaciál nebo také doba meziledová je teplejší období mezi dvěma dobami ledovými (glaciály) ve čtvrtohorách.

Stratigrafie
Nauka o stáří a posloupnosti horninových vrstev.
Technofosílie
Lidmi vytvořené technologické objekty či artefakty jako
jsou plasty, beton a hliník, které mohou sloužit jako stopové fosílie, prostřednictvím nichž může být datováno
a charakterizováno období antropocénu.
Technosféra
Soubor všech lidských systémů a technologií (průmyslových, zemědělských atd.) včetně lidmi vytvořených
objektů (plasty, beton atd.). Hmotnost všech částí technosféry je v současné době odhadována na více než 30
bilionů tun.
Velké zrychlení
Období po roce 1950, kdy zrychlení průmyslového vývoje, těžba přírodních zdrojů, růst populace a globalizace
vyvolaly nebývalý nárůst znečištění životního prostředí.

Jennifer
Baichwalová

Rodačka z Montrealu režíruje a produkuje dokumentární filmy více než dvacet let. Na McGillově univerzitě
vystudovala filozofii a teologii, témata, jimž se věnovala
během studia, se ovšem rozhodla zkoumat prostřednictvím dokumentárních filmů, které jí podle vlastních slov
připadaly emocionálně přístupnější než akademická
dráha. Debutovala v roce 1997 krátkým televizním dokumentem Looking You in the Back of the Head, sledujícím
úvahy 13 kanadských žen o vlastní identitě. O rok později
natočila svůj první celovečerní snímek, filmovou biografii
amerického spisovatele Let it Come Down: The Life of
Paul Bowles. Film byl uveden na řadě festivalů a získal

cenu za nejlepší životopisný dokument na Hot Docs 1999.
Baichwalová se často věnuje osobnostem kulturní scény,
zdaleka nejpodstatnější je ovšem její spolupráce s fotografem Edwardem Burtynskym. Poprvé se pracovně setkali na snímku Manufactured Landscape, v němž se jeho
fotografie staly základem pozorování následků překotné
industrializace v Číně, společně natočili ještě filmy Watermark a právě Antropocén: Epochu člověka.
Většinu svých filmů, oceněných na řadě festivalů, natočila
Baichwalová společně se svým manželem Nicholasem de
Pencierem v rámci jejich produkční společnosti Mercury.

Filmografie
1997 Looking You in the Back of the Head
1998 Let it Come Down: The Life of Paul Bowles
2000 The Holier It Gets
2002 The True Meaning of Pictures: Shelby Lee
Adams‘ Appalachia
2006 Manufactured Landscapes
2009 Boží zásah (Act of God)
2012 Payback
2013 Watermark (spolu s Edward Burtynskym)
2017 Long Time Running Adams‘ Appalachia
2018 Antropocén: Epocha člověka
(Anthropocene: The Human Epoch)

Nicholas
de Pencier

Producent, režisér a kameraman Nicholas de Pencier se
podílel na většině snímků své ženy, samostatně například
napsal a režíroval dokument Černý kód (Black Code,
2016), zachycující odvrácenou stranu internetu, jež se
kromě prostředku svobodné výměny informací stává
i efektivním nástrojem monitorování občanů ze strany
autoritářských režimů.

Edward
Burtynsky

Jeden z nejuznávanějších světových fotografů, jehož
snímky průmyslové krajiny se nacházejí ve sbírkách více
než šesti desítek muzeí na celém světě, včetně Národní
galerie v Kanadě, Francouzské národní knihovny, Muzea
moderního umění a Guggenheimova muzea v New Yorku.
Jeho fotografie zkoumají kolektivní dopad lidské činnosti
na povrch naší planety, resp. lidské systémy, kterými narušujeme přirozenou podobu krajiny.

Pracovní list 1
Využití filmu Antropocén: Epocha člověka
ve výuce společenských věd

V rámci předmětu základy společenských věd se film jeví
jako ideální pomůckou při otevírání sociologických a ekonomických pohledů na lidský život na planetě Zemi a jejich
etického kontextu. Jde o silný, audiovizuální esej na téma
vztahů přírody, kultury a společnosti, který se zároveň dotýká klíčových otázek pozitivních či negativních aspektů
modernity a s ní spojených společenských procesů. Jestliže se dříve lidé snažili adaptovat či asimilovat, modernita
s sebou spolu evidentní snahu přírodě i planetě vládnout,
ve jménu pokroku si ji přivlastnit. Jsou ale ekonomická
měřítka a argumenty prosperity a trhu práce silnější kartou
než argumenty etické? Nepřináší s sebou svoboda a síla
měnit svět ruku v ruce i jistou odpovědnost za vlastní činy
a jejich následky? Jak se v průběhu věků měnil žebříček
lidských hodnot a jak vypadá v globále dnes?

Toto je pouze několik úvodních otázek, které v sobě Antropocén skrývá. V následující části materiálu se pokusíme nastínit možnosti, jak s nimi konkrétně v hodinách
pracovat.
1. Po projekci snímku rozvinout v rámci hodiny konkrétní diskusi na výše uvedená témata, a to buď formou
moderované diskuse celé třídy, případně lépe menších
skupinek. Studenti se v těchto skupinkách pokusí hledat konkrétní odpovědi na dané otázky a budou mít
za úkol v následující hodině své konsenzuální závěry
prezentovat a argumentovat v jejich prospěch.
2. Vzhledem k tomu, že důležitým aspektem výuky společenských věd by mělo být propojování teoretických

poznatků s konkrétním, reálným světem, který studenty obklopuje, nabízí se aktivizovat studenty k tomu,
aby si příklady podobného bezprecedentního zásahu
do podoby planety Země uvědomili ve své blízkosti.
Studentům by tedy měla být položena otázka, jaký
konkrétní problém související s lidskou činností na
Zemi nejvíce trápí jejich město, mikroregion, stát?
Odrazit se dá nejen od samotného zhlédnutí snímku,
ale i od konkrétních faktů, které jsou uvedeny výše
(Fakta). Studenti ve skupině můžou vytvořit například
brainstormingovou metodou mentální mapu, mohou
dostat za domácí úkol zachytit stopy epochy antropocénu v jejich městě v sérii fotografií a pokusit se v nich
odstínit negativní a pozitivní aspekty modernity. A sestavit tak vlastní, regionální či městský fotografický
dokument.
3. Třetí možností, jak problematiku zhmotněnou v snímku využít při výuce společenských věd, je pokusit se
na filmový esej odpovědět esejem literárním. Zvolit si
stejné téma a pokusit se najít odpověď, která je pro
tvůrce Antropocénu zjevně klíčová: Co přináší epocha
antropocénu naší Zemi? Jakým způsobem se jako
konkrétní člověk zachovat tváří v tvář tomu, že jsme
za účelem těžby nerostného bohatství dokonce ochotni ničit nejen přírodu jako takovou, ale i to, co jsme

sami vytvořili? Jaká východiska a opatření v tuto chvíli
zaujmout? Je skutečně efektivní demonstrovat svou
nespokojenost s environmentální politikou, tak jak to
dělá část současné mladé generace, anebo je lepší
se začít angažovaně podílet na řešení dané situace?
Ale jak? Je vůbec možné najít nějaké východisko? Výsledkem by mohla být inscenovaná minikonference na
dané téma, opět je možné (a je to mnohdy i efektivnější) pracovat s pracovními skupinami, v nichž se budou
členové navzájem intelektuálně motivovat.
4. Nabízí se ovšem i mnohem jednodušší aktivity související s již zmíněným žebříčkem hodnot a jeho proměnami. Zadejte studentům, aby během deseti minut sestavili seznam dvaceti věcí, lidských výrobků, kterých
by se nikdy v životě nezbavili a vzali by si je i na pustý
ostrov. Poté, co si je vzájemně prezentujete, donuťte je
seznam o pět věcí zredukovat. Celý proces ještě jednou opakujte. Pokuste se z daných výsledků sestavit
vypovídající sociologický materiál. V následné hodině
je možné navázat a konfrontovat výsledek s obecnějšími hodnotami – požádat například studenty o hierarchický seznam pěti abstraktních věcí, které jsou pro
ně v životě nejdůležitější. Fantazii se meze nekladou.

Pracovní list 2
Využití filmu Antropocén: Epocha člověka při výuce
zeměpisu a průřezové environmentální výchovy

Vzhledem k tomu, že tvůrci snímku uvádějí, že při natáčení navštívili celkem 43 lokací ve 20 zemích pěti kontinentů
včetně Austrálie, Kanady, Chile, Číny, Francie, Německa,
Ghany, Indie, Indonésie, Itálie, Keni, Malajsie, Nigérie, Norska, Ruska, Jižní Afriky, Španělska, Švýcarska, Velké Británie a Spojených států amerických, je samozřejmě ideální
pomůckou při výuce zeměpise, ať už fyzického, nebo politického. Jedná se v něm o vztah mezi fyzickogeografickou
a socioekonomickou sférou, které právě svou vzájemnou
interakcí vytvářejí sféru krajinnou. Dotýká se klíčového
tématu vztahu člověka a anorganické i organické přírody,
vlivu dopadů těžby nerostných surovin na životní prostředí
i snah o rekultivaci a revitalizaci krajiny i devastace všech

složek fyzickogeografické sféry. Důležitou roli v něm hrají
i otázky světového hospodářství a globalizace. Průřezově
obsažená environmentální výchova pak postihuje problematiku krajiny a interakce mezi člověkem a přírodou. V jejím rámci se objevují otázky trvale udržitelného rozvoje,
limitů přírodního prostředí, globálních problémů lidstva či
výchovných, hospodářských a právních nástrojů ochrany
přírody a životního prostředí.
Pestrá skladba konkrétních lokací poslouží i při výuce
světových makroregionů a regionů. V následující části
materiálu se pokusíme nastínit možnosti, s jakými konkrétními aktivitami v hodinách lze návštěvu filmu spojit.

1. Vzhledem k již zmíněné problematizující a esejistické
kompozici snímku jsou konkrétní lokace, ve kterých
byl snímek natočen, představeny divákovi jen kuse,
beze snahy operovat s čísly či ambicí představit daný
konkrétní problematický region zevrubněji. K tomu
přesně mohou sloužit následující hodiny zeměpisu.
Učitel si vybere tři až čtyři místa, na nichž byl snímek natáčen, které ve frontálně vedené části hodiny
žákům představí. Následně vyzve skupiny žáků, aby
každá zpracovala v průběhu hodiny z dostupných internetových zdrojů podobný mikroportrét míst, která
si vylosují. Ty si pak vzájemně odprezentují.
2. Vyučující zeměpisu se bude v hodině soustředit na
termíny, které film užívá, konkrétně technosféra
a technofosílie. Vědci říkají, že technofosílie dokáží
charakterizovat určité období stejně jako zbytky živých organismů. Zároveň říkají, že technosféra je dnes
druhově bohatší než lidský život. Jaké technofosílie
charakterizují současnost a jaké třeba dvacáté století,
případně století přechozí? Může jít o otázku do diskuse, ale třeba i o zadání skupinové práce na dané téma,
pochopitelně je nutné závěry podložit patřičnými argumenty. Tuto otázku lze využít jako odrazový můstek
pro diskusi i při výuce historie.

3. Nakopírujte studentům slepou mapu světa, případně
kontinentu a veďte je k tomu, aby ji zpracovali jako
mapu zachycující globální problémy lidstva spojené
s lidskou činností či prostou existencí člověka na Zemi.
Případně jako mapu průmyslovou, v níž ale namísto
značek využijí obrázky či fotografie předmětů, které
se v daném místě vyrábějí. Může jít i o práci skupinovou, kdy každá skupina na velké mapě zpracuje jeden
kontinent.
4. Filmy nemusejí natáčet jen studovaní režiséři ve spolupráci s váženými akademiky. Zadejte studentům v návaznosti na zážitek z filmu cvičení na téma Antropocén
našima očima. Cílem je natočit sled obrazů, krátký,
maximálně tříminutový klip podložený hudbou dotýkající se činnosti člověka na Zemi natočený ve městě, ve
kterém studujete, či v jeho blízkém okolí. Studentům
na tuto skupinovou práci dejte dostatek času a poté si
uspořádejte vlastní filmový festival!!!
5. Při výuce krajinné ekologie a enviromentalistiky by si
měli žáci osvojit schopnost zhodnotit některá rizika
působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální, regionální i globální úrovni.
Měli by tedy být schopni vyhodnotit, které podniky se
v daném mikroregionu podílejí nejvíce na znečišťování

životního prostředí a jakým způsobem. Důraz by měl
být kladen na důslednou fakticitu výzkumu, samostatnou či týmovou práci a práci se zdroji, vše může být
podpořeno i exkurzí do daného podniku.
6. Jaký je vlastně vztah České republiky k ochraně životního prostředí? Jaká je strategie konkrétního kraje,
ve kterém žijete? Jaká jsou klíčová témata ve vztahu
k ochraně přírody, která v současnosti řešíme? Tyto
otázky mohou vést k diskusi s reprezentantem Ministerstva životního prostředí, nebo příslušného krajského
odboru. Mohou se ale také stát tématy pro samostatnou studentskou práci.
7. V neposlední řadě bychom ale měli začít u sebe. Jakým
způsobem přispívám k ochraně přírody já sám a celá
moje rodina? Čím můžu přispět k záchraně planety
Země? Krátké mluvní cvičení tohoto typu mohou studenti prezentovat před třídou či na svém youtube nebo
insta kanálu. Přece v tom Gretu Thunbergovou nenechají samotnou…

Doufáme, že tento materiál je dostatečným důkazem, že Antropocén:
Epocha člověka může být vhodným stimulantem pro další pedagogickou
činnost spojenou s tématy, které snímek přináší. A že důležitým partnerem
ve vzdělávacím procesu pro vás může být i vaše oblíbené (klubové) kino.
Váš tým AČFK

www.acfk.cz

