
FAIR TRADE 
 

Názvem první besedy zaměřené na environmentální výchovu aneb jak by se člověk měl na Zemi 

chovat, aby byl šetrný k přírodě, ale zároveň nebránil pokroku, byla otázka – Je jídlo fér? Ve stejném 

duchu byla beseda také vedena. Otázky a odpovědi. Přednášející byla s žáky v neustálém kontaktu. 

Kromě otázek ji zajímaly také myšlenky, nápady a úvahy žáků. Za aktivitu byli ti úspěšní také 

odměněni.  

 V úvodu se žáci měli zamyslet nad tím, jak je možné, že máme tak velké supermarkety a kde se to 
všechno jídlo bere. Odpověď byla zdánlivě jednoduchá: chceme mít hodně věcí. Toto velké množství 
na jedné straně však na druhé straně znamená, že konzumujeme velké množství masa, spotřebujeme 
obrovské množství vody, používáme velmi mnoho umělých hnojiv atd. Vše se ale nespotřebuje, 
hodně se bohužel vyhodí do odpadu. Rostou skládky. A to není fér. Tento problém je pojmenován 
jako Motýlí efekt – když na jedné straně zeměkoule mávne motýl křídli, na druhé straně to způsobí 
hurikán. Tento hurikán je chudoba, globální oteplování, nedostatek vody, novodobé otroctví. 
 
Velké množství zboží je z dovozu. Dovoz je praktikován vysoce objemovými kontejnerovými loděmi ze 
zemí, kde pracovní síla nemá vůbec žádnou cenu. Káva, čokoláda, banány… to jsou věci, které 
pocházejí z velmi chudých krajin. V těchto chudých krajinách žijí vyhladovělí lidé – novodobí otroci, 
kteří sbírají plodiny pro obyvatele, kteří trpí obezitou a vyhazují potraviny. 
 
Nabízí se úvaha, že je to beznadějná situace a jeden člověk nic nezmění. Každý by měl začít sám  
u sebe. Nevyhazovat zbytečně jídlo, dávat přednost domácím produktům, dodržovat zdravý životní 
styl, chovat se šetrně k rostlinám i zvířatům.  Je to málo. Ale lépe málo než nedělat nic. 
 
Žáci hodnotili besedu velmi kladně. Také přednášející byla velmi mile překvapena aktivitou žáků 
 a velmi ocenila také jejich znalosti.  
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