
Tabulka 1. Vzdělávací cíle SDG 12 „Odpovědná spotřeba a výroba“ (UNESCO, 2017), upraveno.

Kognitivní vzdělávací cíle

(Učit se znát)

1. 1. Žák popíše, jak individuální životní styl ovlivňuje sociální, ekono-

mický a environmentální rozvoj.

1. 2. Žák vysvětlí vzorce výroby a spotřeby a řetězce vztahů; rozumí 

vzájemné provázanosti výroby a spotřeby (nabídka a poptávka, 

toxické látky, emise CO2, tvorba odpadu, zdraví, pracovní podmínky, 

chudoba atd.).

1. 3. Žák srovná role, práva a povinnosti různých aktérů ve výrobě a spo-

třebě (média a reklama, podniky, obce, legislativa, spotřebitelé atd.).

1. 4. Žák popíše strategie a postupy udržitelné výroby a spotřeby.

1. 5. Žák hodnotí dilemata/kompromisy nezbytné pro dosažení udržitelné 

výroby a spotřeby a nutnost související změny ekonomického systému.

Socio-emocionální vzdělávací cíle

(Učit se být. Učit se žít společně)

2. 1. Žák je schopen komunikovat nezbytnost udržitelných postupů ve 

výrobě a spotřebě.

2. 2. Žák je schopen povzbudit ostatní, aby se zapojili do udržitelných 

postupů v oblasti spotřeby a výroby.

2. 3. Žák je schopen rozlišovat mezi potřebami a přáními a přemýšlet 

o svém vlastním spotřebitelském chování ve světle nároků přírodního 

světa, ostatních lidí, kultur, zemí a budoucích generací.

2. 4. Žák je schopen představit si udržitelný životní styl budoucnosti.

2. 5. Žák je schopen cítit zodpovědnost za environmentální a sociální 

dopady svého chování jako výrobce nebo spotřebitel.

Behaviorální vzdělávací cíle

(Učit se pracovat a rozhodovat se)

3. 1. Žák je schopen plánovat, uskutečňovat a hodnotit aktivity souvise-

jící se spotřebou a využívat přitom běžná kritéria udržitelnosti.

3. 2. Žák je schopen vnímat, účastnit se a ovlivňovat rozhodovací 

procesy týkající se spotřeby ve veřejném sektoru.

3. 3. Žák je schopen podporovat udržitelné vzorce výroby.

3. 4. Žák je schopen kriticky převzít roli aktivního účastníka na trhu.

3. 5. Žák je schopen zpochybnit kulturně a společensky založené vzorce 

ve spotřebě a výrobě.

SDG 12 Odpovědná spotřeba a výroba

Pěstovat udržitelné vzorce výroby a spotřeby

Přehled vzdělávacích cílů pro SDG 12 „Udržitelná spotřeba a „výroba”

Základní rámec pro cíle vzdělávání k odpovědné spotřebě dávají vzdělávací cíle SDG 12 
„Odpovědná spotřeba a výroba“, rozdělené do tří dimenzí – kognitivní, socio-emocionální 
a behaviorální, viz obrázek 1. Jejich propojení s dalšími koncepty nalezneme v tabulce 1.
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Tabulka 2. Cíle vzdělávání pro odpovědnou spotřebu v rámci programu připravenéhopro organizaci Tereza z.ú.

Oblasti cílů

Kompetence ze 
studie: Analýza 
tématu US pro 

vzdělávání

Kompetence pro SDG 12 Akční kompetence Tereza - lekce

Kritické uvědomění si 
vlastní situace

Zná své zažité 
vzorce chování 
(zvyklosti).

3. 3. Žák je schopen rozlišovat 
mezi potřebami a přáními 
a přemýšlet o svém vlastním 
spotřebitelském chování ve 
světle nároků přírodního světa, 
ostatních lidí, kultur, zemí 
a budoucích generací.

Znalosti a vhled 1. lekce

Hodnotí své zažité 
vzorce chování 
(zvyklosti).

1. 2. Žák vysvětlí vzorce výroby 
a spotřeby a hodnotové řetězce 
a vzájemnou provázanost 
výroby a spotřeby (nabídka 
a poptávka, toxické látky, emise 
CO2, tvorba odpadu, zdraví, 
pracovní podmínky, chudoba 
atd.).

Hodnotí své zažité 
vzorce chování 
(zvyklosti).

2. 5. Žák je schopen zpochybnit 
kulturně a společensky založené 
vzorce ve spotřebě a výrobě

Mění své zažité 
vzorce chování 
(zvyklosti).

Kritické uvědomění si 
dopadů životního stylu

Chápe vztah 
a provázanost 
výroby a spotřeby

1. 1. Žák popíše, jak individuální 
životní styl ovlivňuje sociální, 
ekonomický a environmentální 
rozvoj.

Znalosti a vhled 2. lekce

Zná role aktérů 
v rámci výroby 
a spotřeby.

1. 3. Žák srovná role, práva 
a povinnosti různých aktérů 
ve výrobě a spotřebě (média 
a reklama, podniky, obce, 
legislativa, spotřebitelé atd.).

Přijímá odpovědnost 
za svůj životní styl.

3. 5. Žák je schopen cítit se 
zodpovědný za environmentální 
a sociální dopady svého 
individuálního chování jako 
výrobce nebo spotřebitel.
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Znalost a využití strategií 
US

Zná strategie US 
a cesty k jejich 
realizaci.

1. 4. Žák popíše strategie 
a postupy udržitelné výroby 
a spotřeby.

Zapojení se 3. lekce

Chápe dopady 
změn při zavedení 
takových strategií.

1. 5. Žák hodnotí dilemata/
kompromisy nezbytné pro 
dosažení udržitelné výroby 
a spotřeby a nutnost související 
změny systému.

3. 1. Žák je schopen 
komunikovat nezbytnost 
udržitelných postupů ve výrobě 
a spotřebě.

Vize budoucnosti Generuje vize 
budoucnosti, 
hodnotí jejich 
uskutečnitelnost.

2. 3. Žák je schopen podporovat 
udržitelné vzorce výroby.

Vize 4. lekce

Plánuje svou 
budoucnost 
v souladu s US.

Umí plánovat 
aktivity US.

2. 1. Žák je schopen plánovat, 
implementovat a hodnotit 
aktivity související se spotřebou, 
a využívat při tom běžná kritéria 
udržitelnosti.

Uvědomuje si 
rozdíly v životním 
stylu minulosti, 
současnosti 
a budoucnosti.

3. 4. Žák je schopen představit 
si udržitelný životní styl 
budoucnosti (envision 
sustainable lifestyles)

Aktivní změna životního 
stylu

Aktivně se 
rozhoduje na trhu.

2. 4. Žák je schopen kriticky 
převzít roli aktivního účastníka 
na trhu.

Akční zkušenosti 4. lekce - část 
cílů je ale 
relevantní 
jen pro starší 
žáky/studenty

Umí vstoupit do 
rozhodovacího 
procesu jako aktivní 
účastník.

2. 2. Žák je schopen reflektovat, 
účastnit se a ovlivňovat 
rozhodovací procesy týkající se 
spotřeby ve veřejném sektoru.

3. 2. Žák je schopen povzbudit 
ostatní, aby se zapojili do 
udržitelných postupů v oblasti 
spotřeby a výroby.

Barvy textu jsou zvoleny takto:
1. kognitivní cíle
2. socio-emocionální cíle
3. behaviorální cíle
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Cílem výchovy / vzdělávání k odpovědné spotřebě je uvědomění si, a následná změna zažitých 
vzorců chování v každodenních situacích. Změna životního stylu.

Následující výčet cílů vychází z tabulky 1, kde je naznačeno provázání Sedmi kroků ekoškoly, 
vzdělávacích cílů 12 SDG a témat vycházejících ze studie Analýza tématu US pro vzdělávání. 
Cíle sledují jak osobní, tak v menší míře sociální rovinu, tedy prostředí školy, které hraje v rámci 
vzdělávání pro odpovědnou spotřebu velký význam (Barth et al, 2012). Cíle jsou navzájem prová-
zané mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Provázání panuje také mezi 4 hlavními dimenzemi  
(1. Uvědomění si vlastní situace, 2. Uvědomění si dopadů životního stylu, 3. Znalost strategií US, 
4. Vize budoucnosti), kdy se cíle někdy dotýkají více z nich.

KRITICKÉ UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍ SITUACE

Zná své zažité vzorce chování (zvyklosti).

MŠ
Umí popsat průběh běžného dne a věci, které během něj používá. Dokáže si představit den, který 
není běžný (formou hry, například na “den, který prožila moje babička, indián v pralese atd.?)
Dokáže jednoduše popsat spotřební zvyklosti (nakupování…). Klade si otázky, co dobrého mu 
určité spotřební předměty přinášejí (mám je pro radost, protože bych bez nich nemohl/a být?)

1. st. ZŠ
Popíše své denní zvyklosti v odlišných situacích. Dokázal by se na odlišnou situaci připravit 
(například říci, co navíc oproti běžnému dni potřebuje na školní výlet, a co by mu naopak překá-
želo - dokáže tak najít nějaké „minimum” potřebných věcí a pojmenovat zbytečnosti - vidí, že mu 
brání v tom, co je na výletu zábavného)
Rozvíjí nápady ohledně svého budoucího života (čím chce být v práci, ale i jak si zařídit domov, 
rodinu…) Plánuje své „velké” potřeby (dům, auto, počítač) a říká, jak jich chce dosáhnout, jak se 
o ně bude starat… Uvědomuje si, co je na nich pro něj důležité a proč (estetika, funkčnost, propo-
jenost a vztahy lidí…)

2. st. ZŠ
Dokáže popsat odlišnost svých vzorců chování od jiných (například místně a časově vzdálených).
Umí vysvětlit původ svých zvyklostí a zdůvodnit je.
Uvědomuje si své spotřební zvyklosti a kriticky je hodnotí; plánuje svou„spotřební budoucnost”  
či spíše generuje nápady – konkrétní, formou např. designu domu a bytu.
Uvědomuje si, že spotřebu a kvalitu života lze oddělit.
Je si vědom rizik (manipulace reklamou, práce s daty o spotřebitelích…)
Vytváří si vlastní principy volby mezi různými možnostmi (např. hodnotově založené),  
a zná základní postupy hodnocení environmentálních dopadů (ekologická stopa)
Uvědomuje si, že spotřeba je spojena s využíváním přírodních zdrojů, které jsou omezené.
Chápe, že základní potřeby má každý člověk na Zemi.
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SŠ
Umí popsat svůj sociální status. Zná kulturní symboly, které podmiňují jeho osobní identitu.
Vysvětluje důvody volby konkrétních vzorců chování v různých situacích, přemýšlí nad nimi.
Vysvětlí rozdíl mezi „okázalou” a „neokázalou” spotřebou.
Dokáže přiřadit určité spotřební předměty různým „životním stylům“ (např. i hypotetickým, 
takovým, se kterými se ztotožňuje (co spotřebovává hipster, svůdce žen, člověk se zájmem 
o outdoorové sporty…)
Uvědomuje si existenci environmentálních limitů a potřebu naplnit základní potřeby každého 
člověka na Zemi, dokáže o této problematice diskutovat
Chápe závislost ekonomiky a „blahobytu” na přírodních a lidských zdrojích

Hodnotí své zažité vzorce chování (zvyklosti).

MŠ
Napodobuje šetrné vzorce chování učitelky.
Diskutuje nad životností předmětů (hraček) z různých materiálů.
Dokáže si představit sebe jako (ne povolání, ale určitý životní styl - např. člověk žijící ve městě 
nebo naopak na venkově, v přírodě a co k tomu potřebuje)

1. st. ZŠ
Dokáže srovnat své zvyklosti se zvyklostmi spolužáků a dospělých.
Zná alternativy, které by mohl (sám, nebo mohli ti ostatní) přijmout.
Uvědomuje si některá environmentální rizika svého každodenního chování.
Pozoruje své vybrané zvyklosti, zapisuje jejich charakteristiky v čase. Hodnotí je z určitých  
hledisek (např. co mu přinášejí za radost, jak pomáhají naplňovat jeho cíle…)

2. st. ZŠ
V rámci delšího časového úseku monitoruje a hodnotí své zvyklosti.
Provádí základní kvantitativní a kvalitativní hodnocení svých zvyklostí v kontextu US.
Hodnotí „dobré” a „špatné” aspekty konkrétních spotřebních rozhodnutí, a to z více hledisek  
(pro jedince, pro rodinu, společenství atd.)
Zná environmentální limity a jejich souvislost s výrobou a spotřebou.

SŠ
Identifikuje prvky, které definují jeho životní styl.
Kriticky hodnotí svůj životní styl a prvky, které jej definují.
V rámci pozorování popisuje odlišné životní styly, popisuje a zdůvodňuje jejich pozitiva  
a negativa (další životní styly - např. ty, kterých by chtěl dosáhnout, které jsou nežádoucí atd.)
Analyzuje své zvyklosti ve vztahu k environmentálním limitům.
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Mění své zažité vzorce chování (zvyklosti).

MŠ
Rozumí vzniku některých výrobků a co je k tomu potřeba (včetně například zkušenosti s rozbalo-
váním nových hraček, co se děje s obaly…)
Má zkušenost s vytvořením nějakého základního předmětu (např. hrnek z hlíny…) a co se s ním 
děje při používání a když „umře – je nenávratně znehodnocen” (např. loučení se s polámanými 
hračkami, kam odcházejí a kdo pak nad nimi ne/truchlí)
Pociťuje radost ze hry v pro něj novém prostředí.

1. st. ZŠ
Dovede popsat základní „životní cyklus” výrobku
Navrhuje způsoby, jak realizovat některé své zvyklosti více v souladu s principy US.
Po určitý časový úsek dokáže vytrvat v drobných změnách ve svých zvyklostech.  
Pojmenuje důvody těchto změn.

2. st. ZŠ
Ví, ve kterých fázích životního cyklu výrobku lze očekávat přínosy, a kdy negativa.
Realizuje drobné dlouhodobé změny v chování v souladu s principy US.
Uvědomuje si cenu tzv. „dotýkaných předmětů”, tj. předmětů, které mají historickou či rodinnou 
hodnotu (hodinky po dědečkovi).

SŠ
Zná základní způsoby posouzení životního cyklu výrobku a souvislosti s vlastní spotřebou.
V rámci sledování svého životního stylu identifikuje konkrétní prvky, které jsou v nesouladu 
s principy US, navrhuje postup jejich změny a realizuje ji.
Realizuje rozsáhlé dlouhodobé změny svého chování v souladu s principy US.
Dokáže popsat výhody a nevýhody „alternativních” životních stylů (veganství, minimalismus…).

Zná rozdíl mezi potřebou a touhou – a tím, co život dokáže posunout, zkvalitnit.

MŠ
Dokáže vyjmenovat základní potřeby.
V souboru objektů rozlišuje nezbytné a zbytné pro život.
Představuje si ideální svět se vším, po čem touží (a zná k tomu pohádku o zlaté rybce… aj.,  
které zpochybňují neomezenost)

1. st. ZŠ
Vysvětlí rozdíl mezi potřebou a touhou.
Diskutuje o kvalitě života - co to pro něj znamená? (dlouhodobé hledisko)
Kriticky hodnotí svá přání a dokáže popsat důvody jejich malého přínosu pro celkovou  
kvalitu života.
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2. st. ZŠ
Vysvětlí základní lidské potřeby.
Vysvětlí pojem luxus, uvede srozumitelné příklady. Dokáže si představit„alternativní luxus”  
(např. v přírodě a čistém prostředí, ve smysluplné a přitom „mistrovsky” zvládnuté práci atd.)
Vyhodnocuje přínosnost svých přání, modifikuje je pro větší přiblížení ke svým dlouhodobým 
životním cílům.

SŠ
Své touhy a přání umí jasně odlišit od základních potřeb a dlouhodobých životních cílů.
Umí popsat potřeby přesahující fyziologický rámec.
Popíše cesty k realizaci vyšších potřeb.

KRITICKÉ UVĚDOMĚNÍ SI DOPADŮ ŽIVOTNÍHO STYLU

Chápe vztah a provázanost výroby a spotřeby.

MŠ
Všímá si, jak vznikají a zanikají věci v přírodě (vždy koloběh bez odpadu) a jak věci vytvořené 
lidmi (různé procesy, často lineární využití se vznikem odpadu).
Dokáže u základních komodit popsat průběh jejich výroby.

1. st. ZŠ
Popíše vznik a zánik (vznik odpadu) u komodit denní potřeby.
Dokáže porovnat životní cyklus věcí vyrobených lidmi a věcí „vyrobených přírodou”.
Chápe dopady tvorby a užívání vybraných produktů na ŽP a na lidi ve výrobním řetězci (spraved-
livý obchod, důstojné pracovní podmínky, atp.).

2. st. ZŠ
Dokáže popsat životní cyklus vybraných komodit včetně nakládání s odpady.
Vysvětluje cestu vybraných komodit na náš trh.

SŠ
U vybraných produktů popíše jejich celý životní cyklus (od vzniku po zánik).
Rozpoznává „přidané” hodnoty výrobku, mající kulturní relevanci.
Zajímá se o nemateriální aspekty výrobku při jejich výběru.
Dokáže diskutovat o pozitivech a negativech mezinárodního obchodu a globalizace.
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Přijímá odpovědnost za svůj životní styl.

MŠ
Zná předměty/výrobky, které lze „pohřbít” na zahradě (nebo se jinak bezodpadově s nimi rozloučit)
Má zkušenost s tím, jak odpad vzniká, a umí jej třídit dle standardních kritérií.

1. st. ZŠ
Zná pozitiva urč. životních stylů – pro sebe, společnost… (např. na venkově pěstují potraviny, ve 
městě je konzumují; ví, co je služba společnosti, že jí pomáhá charita…)
Vnímá dopady svého konkrétního chování a dokáže je přijmout.

2. st. ZŠ
Oceňuje přínosné chování (fair trade, biovýrobky…), hodnotí jeho přínosy z různých hledisek
Vysvětlí dopady konkrétních nepříznivých typů chování, diskutuje možnosti jejich omezení.
Umí navrhnout konkrétní opatření pro snížení negativních dopadů spotřeby na životní prostředí 
a lidi ve výrobním řetězci.

SŠ
Přijímá odpovědnost za vlastní budoucnost, dokáže činit (spotřební) rozhodnutí, která jsou 
v souladu s vlastní představou o sobě samém i své roli ve společnosti.
Hodnotí svůj životní styl z hlediska dopadů na ŽP, navrhuje a realizuje jeho změny.
Při posuzování výrobku zohledňuje „externality”.
Chápe, že peníze fungují jako “volební lístek” ohledně toho, jaké produkty jsou a budou k dispo-
zici (poptávka vs. nabídka)

Zná role aktérů v rámci výroby a spotřeby.

MŠ
Rozpozná reklamu od standardního sdělení.
Chápe proces výroby komodit a jeho návaznost na spotřebitele. Učí se určit vztahy mezi lidmi, 
které v těchto procesech vznikají.

1. st. ZŠ
Popíše, jakou roli v rámci produkce a spotřeby hrají jeho rodiče, jakou hraje on sám.
Vysvětlí princip reklamy a upozorní na její přínosy a základní rizika.

2. st. ZŠ
Vysvětlí rozdíly mezi lokálním producentem a velkou firmou.
Chápe a dokáže vysvětlit principy spravedlivého obchodu (fair trade).

SŠ
Popíše alternativní ekonomické strategie (cirkulární ekonomika…) a zhodnotí jejich  
výhody a nevýhody.
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Dokáže diskutovat o vztahu základních ekonomických ukazatelů (např. HDP) a lidského  
blahobytu / kvalitního života
Vysvětluje roli lokálních komunit a místních iniciativ.

ZNALOST A VYUŽITÍ STRATEGIÍ UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

Zná strategie US a cesty k jejich realizaci.

MŠ
Popíše základní prvky odpovědného jednání (bere ohledy na druhé a na životní prostředí).
Dokáže odlišit environmentálně pozitivní jednání od negativního.

1. st. ZŠ
Popíše řadu příkladů proenvironmentálního jednání. Vysvětlí důvody pro toto jednání.
K vybraným příkladům proenvironmentálního jednání uvede konkrétní postupy, jak jich dosáhnout.

2. st. ZŠ
Popíše postup při realizaci vybraných strategií US.
Vysvětlí pojem udržitelná spotřeba.
Kriticky hodnotí informace a základním způsobem si dokáže ověřovat zdroje.

SŠ
Využívá kritického myšlení, pečlivě ověřuje informace, se kterými pracuje.
Na konkrétních příkladech ukazuje význam US.
Chápe dopady změn při zavedení takových strategií.

MŠ
Dokáže popsat konkrétní změny v jednání při realizaci strategií US.
Vyjmenuje některá pozitiva a negativa takových změn.

1. st. ZŠ
Umí zdůvodnit volbu strategií US.

2. st. ZŠ
U základních strategií US jasně definuje přínosy a negativa.

SŠ
Vysvětlí, jakým způsobem je životní styl ovlivněn změnami zvyklostí ve shodě s myšlenkami US.
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Umí plánovat aktivity US.

MŠ
Popíše cestu, jak v MŠ pomoci „přírodě” (hmyzu, ptákům…).
Navrhne postupy nakládání s „vysloužilými” hračkami.

1. st. ZŠ
Vytvoří sérii návrhů, jak pomoci „ekologizaci” školy či domova.

2. st. ZŠ
Vytvoří konkrétní návrh změny své zaběhlé zvyklosti, zdůvodní pozitiva takového návrhu.
Navrhne podrobný postup pro konkrétní změnu ve prospěch myšlenek US ve své škole.

SŠ
V týmu plánuje komplexní aktivity US, využívá sofistikované analytické přístupy (SWOT…).

Umí vstoupit do rozhodovacího procesu jako aktivní účastník.

MŠ
Vyjmenuje několik důvodů pro proenvironmentální jednání.

1. st. ZŠ
V místě školy či bydliště upozorňuje na negativní aspekty přístupu k ŽP.
Mapuje negativní aspekty přístupu k ŽP v rámci školní aktivity.

2. st. ZŠ
Navrhne jednorázovou aktivitu, která by propagovala principy US v rámci školy/obce.
Aktivně spolupracuje v týmu.

SŠ
Aktivně se účastní života školy/obce, propaguje principy US, realizuje konkrétní aktivity.
Je občansky angažovaný.
Přichází s vlastními vizemi změn v komunitě.

Aktivně se rozhoduje na trhu.

MŠ
Z nabídky volí hračky a předměty s vyšší životností a nižším dopadem na ŽP.
Zná rozdíl mezi exotickým a domácím ovocem a zeleninou.

1. st. ZŠ
V rámci školních pomůcek preferuje environmentálně příznivá řešení.
Zamýšlí se nad významem značek u komodit.
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2. st. ZŠ
Rozlišuje základní „ekoznačky”.
Význam lokální produkce projektuje do svého spotřebitelského chování.
Při svých nákupech zohledňuje životní cyklus výrobku.

SŠ
V rámci své role na trhu respektuje principy US. Mění své spotřební vzorce.
Dokáže se „vzdát volby”.

VIZE BUDOUCNOSTI

Generuje vize budoucnosti, hodnotí jejich uskutečnitelnost.

MŠ
Výtvarně vyjádří svou představu o blízké i vzdálené budoucnosti.
Dokáže svou výtvarnou představu popsat.

1.st. ZŠ
Popisuje své plány v různých časových horizontech.
Hodnotí uskutečnitelnost svých vizí / přání v kontextu předchozích zkušeností.
Výtvarně vyjadřuje představu o vzdálené budoucnosti na příkladu konkrétní lidské aktivity.

2. st. ZŠ
Uceleně představuje vizi své vlastní budoucnosti. Upozorňuje na rizika v uskutečnitelnosti.
Vnímá nejednoznačnost své budoucnosti.

SŠ
Popisuje svou představu vlastní budoucnosti, zohledňuje principy US.
Vybraným literárním stylem popisuje vzdálenou budoucnost lidstva, vysvětluje ji,  
upozorňuje na pozitiva a negativa obsažená v této vizi.

Plánuje svou budoucnost v souladu s principy US.

MŠ
Navrhuje (i nereálné) způsoby jak v budoucnu pomoci „přírodě”.

1. st. ZŠ
Umí naplánovat konkrétní jednoduchou změnu svého chování / zvyklosti, kterou realizuje  
a v čase monitoruje.

2. st. ZŠ
Do vize své budoucnosti promítá principy US na konkrétních příkladech.
V blízké budoucnosti vybírá situace, v rámci kterých bude své jednání korigovat v souladu s US.
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SŠ
Plánuje konkrétní segment budoucnosti (prázdniny, výlet…) tak, aby respektoval principy US.
Popíše část vzdálenější budoucnosti (svůj budoucí dům, automobil…) se zohledněním zásad US.
Aktivně přistupuje ke své budoucnosti, vytváří strategie v souladu s myšlenkami US.

Uvědomuje si rozdíly v životním stylu minulosti, současnosti a budoucnosti.

MŠ
Dokáže chronologicky seřadit výjevy z běžného života v různých časových obdobích.
Popíše rozdíly v životě v minulosti, současnosti a budoucnosti.

1. st. ZŠ
Na konkrétním případě lidské aktivity / zvyklosti popíše rozdíly v delším časovém horizontu.
Diskutuje s prarodiči způsob jejich života, srovnává s tím svým a vybírá hlavní rozdíly.
Popíše výhody a nevýhody života v minulosti, současnosti a budoucnosti.

2. st. ZŠ
V kontextu minulosti vybírá výhody tehdejších životních stylů, predikuje změny v budoucnu.

SŠ
Uvědomuje si, že jeho současný životní styl není jediný možný. Dává jej do kontextu minulých 
životních stylů.
Popíše životní styl budoucnosti za předpokladu respektování a nerespektování myšlenek US.
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