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Pokud vás zajíma příklad jak takové dny probíhali 

www.telperion.cz/klimaticke-dny

Klimatická změna je zcela aktuální a její příznaky, ať už si to chceme nebo nechceme přiznat jsou všude po 
světě. My jako mladší generace na této planetě bude žít samozřejmě déle a je v našem zájmu, jak teď zabereme 
a nenecháme řešení klimatické krize jen na dospělých, protože v mladých lidech je síla a my jí teď ukážeme! Je 
to v našem vlastním zájmu a na nás.

Jakub 16 let

Ideální je, zorganizovat klimatické dny ve třech dnech.

1. Den

- Úvod o klimatické změně
- Otevření základních otázek systém OpenSpace
- Aby studenti přemýšleli o problému
- Vymýšleli vlastní řešení

2. Den

- Představení jednotlivých témat
- Pozvání expertů
- Podle zájmu studentů zaměření na jednotlivá témata více do hloubky

3. Den

- Reflexe toho co se dozvěděli
- co za akce mohou začít dělat
- sdílení informací z jednotlivých balíčků z předešlého dne

Klimatické změně můžete pomáhat téměř vším o co se zajímáme. Základem je, že nemusíte chtít řešit 
klimatickou krizi, stačí abyste chtěly aby byla klimatická krize vyřešena.

Tento formát klimatických dnů, zaměřen na volitelnost a na možnost výběru témat, aby si každý mohl najít to 
co ho baví.

Kapacita a finance?
Program je možný zorganizovat 

pro skupinu do 100 studentů
Studenti se rozdělí na 4 skupiny 

po 25 lidech

Něco to stát bude ….

Proč vzdělávat o klimatu?Proč vzdělávat o klimatu?

Klimatické dny Klimatické dny 

Proč klimatické dny v tomto formátu?Proč klimatické dny v tomto formátu?

Formát klimatických dnůFormát klimatických dnů
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Hlavní organizátor: Student, který má vizi, řeší koncept klimatických dnů a oslovuje řečníky
Spolupracovník: Ideálně učitel, který tyto nápady prosazuje ve vedení školy a pomáhá s posíláním oficiálních mailů 

od školy a řeší rozpočet.
Více lidí s menšími úkoly (stačí oslovit až na závěr): Tým lidí, kde každý bude mít na starosti během druhého dne, 

jednotlivé balíčky. Budou mít o nich všechny informace, a kontakty na řečníky

Bonusové: Tým filmařů na zaznamenání klimatických dnů

1. Vytvoř si tým

Nenecháme tě v tom samotného již jsme klimatické dny organizovali, máme jisté zkušenosti 
a jsme schopni z našich zdrojů zajistit program na první a třetí den. Pomůžeme Ti vymyslet 

koncept. A propojíme Tě s řečníky, se kterými už jsme mluvili.

Jsme studentský projekt Telperion, sdílíme na sociálních sítích fakta a aktuality o životním 
prostředí a klimatu. Vždy máme také několik iniciativ. Přesvědčte se sami na našem 

Facebooku, Instagramu nebo stránkách Telperion.cz. 

Napiš nám - info@telperion.cz nebo na náš instagram @telperion.cz

2. Kontaktuj nás!

Nejdůležitější máš za sebou, z 
našich řad jsme doplnili tvůj 

hvězdný tým a jdeme společně 
na tvojí školu šířit povědomí o 

klimatu a povzbudit dalších pár 
desítek lidí k akci!

3. Zábava začíná, 
jdeme organizovat!

4. Vymyšlení konceptu
Vytvoř dokument, ve kterém si budeš nápady sumýrovat
Vyber řečníky na různá témata, kteří Ti přijdou zajímaví 
a začni si je skládat do předběžného ideálního programu a 
ujisti se, že Ti to vychází na celou dobu školy. (stačí aby byl 

opravdu hrubý, během oslovování se Ti to vyrýsuje)
Časy v tabulce kontaktů jsou jen ty, které víme, že půjdou, 

je ale jistě možné se s řečníky domluvit na jiné časy.
Velmi se doporučuje koncept alespoň s několika lidmi 

konzultovat ať už z řad učitelů studentů nebo odborníků

9. Samotná akce
Vytvořte si přehledný 

dokument s programem a 
checklist věcí na doladění.

5. Představení 
konceptu škole

Běž s podporou svého učitele 
na učitelskou radu a 

představ jim koncept, který 
jsi vymyslel. Dají Ti zpětnou 

vazbu i nápady na vylepšení.

6. Termín 
samotné akce

Už na té samé učitelské radě, kde 
jsi představoval koncept, se pokus 
domluvit termín akce. Ideální jsou 

tři dny u jednoho kraje týdne.

Nedávej si termín na dříve než za 
tři měsíce, řečníci by nemuseli 

moct.

7. Oslovování řečníků
Když máš předběžný plán, můžeš začít řečníky oslovovat. Ptej se, co by mohli 

udělat za program a na kolik by to bylo času (můžeš i hodící se čas navrhnout).

Snaž se aby byli programy pestré i workshopy aktivitami…

Piš jim, aby ve svých programech ukazovali cesty, jak se může k řešení klimatické 
krize, každý student zapojit.

Pokud je to nutné, není od věci si s jednotlivými řečníky udělat setkání může být i 
online.

10. Posuň to na vyšší level
Propaguj dál klimatické dny a nasdílej videa z přednášek případně rozhovory s 

jednotlivými řečníky.

JSME V TOM SPOLEČNĚ HODNĚ ŠTĚSTÍ, TO DÁŠ!

Ujisti se, že ti všichni řečníci jejich účast explicitně potvrdily. 
Rozhodně nechceš, aby ti to někdo chvíli předem rušil.

 Zeptej se řečníků co všechno potřebují zajistit za 
materiální věci

 Zeptejte se jich případně jestli je můžete natáčet
Pokud nemáš, snaž se na ně sehnat kontakt i telefonický
Nezapomeň oslovit lidi na pomoc s jednotlivými balíčky, 

případně filmaře.

8. Příprava před 
samotnou akcí

Organizace 
klima dnů
v 10 krocích?


