
Zdravíme přátelé,
únor nám začíná, venku zuří někde

obleva a někde sněží a vy se pouštíte
právě do plnění třetího letošního úko-
lu Duhových Střípků. Ten je ten-
tokrát obzvláště zajímavý a myslíme,
že se bude dotýkat každého z vás. Po-
skytne vám zamyšlení nad tím, zda
„Máme skutečně rádi zvířata?“

Svoboda!
Světová rada zvířat se

rozhodla, že musí skon-

čit hrozné zneužívání zví-

řat lidmi a je načase

vysvobozovat všechna

zvířata z područí lidí!

Nejde to ale zrovna rych-

le.

Rozdejte si příběhy
jednotlivých zvířat.
Navzájem si je přečtěte,
aby jste zj istily, s jakými
problémy se vaše zvířata
potýkají. Pak ať hráči
(bez toho, aby věděli, že
budou následně ob-
hajovat své zvíře) po-
stupně ohodnotí
jednotlivé zvířecí pří-
běhy číslem podle toho,
jak závažné jim připadá
"týrání" zvířat v jednot-
livých příbězích. Je dob-

ré, pokud se to podaří
udělat pomocí nějakého
tajného hlasování, ale
není to úplně nutné.
Stanovte si pravidla

vaší diskuse (v jakém
pořadí budete hovořit,
jak dlouho, kdo se může
hlásit o slovo apod.) a
hlavně jakým způsobem
budete rozhodovat
(jednomyslně, většinou,
většinou alespoň 2/3).
Nyní obhajujte své zví-

ře tak, aby bylo osvobo-
zeno (přesunuto na lepší
místo apod.) co nejdřív a
s co největším odškodně-
ním. Při tom, by ale měla
být nejprve osvobozena
a co nejvíc odškodněna
zvířata, která jsou na
tom nejhůř. Vše je závis-
lé na vašem vzájemném

vyjednávání. Máte 10
pozic v pořadníku a k to-
mu odškodnění celkem
za 1 000 000 Kč, které
můžete libovolně rozdě-
lit mezo jednotlivá zvířa-
ta. Až budete dohodnutí,
můžete spočítat body
pro každého advokáta
podle jeho úspěšnosti.
Ty dostanete tak, že se-
čtete peníze za od-
škodnění s hodnotou 500
000 - 50 000 za každé
místo horší než jedna (tj .
např. pro 2. místo 450
000 bodů, pro 6. místo
200 000 bodů atd.).
Na konci hry porovnej-

te vaše úvodní hodno-
cení příběhů a dosažené
výsledky ve hře. Vyhráli
opravdu ti s nejhorším
osudem?



Máme rádi zvířata?

Přemýšleli jste nad tím, jakou
roli hrají zvířata ve vašem každo-
denním životě? Poskytují nám do-
cela dost věcí – potravu (maso,
vajíčka, tuk), oblečení (vlna, ků-
že), zábavu (domácí mazlíčci, zoo,
cirkus). Nesmíme ale ani zapo-
menout na laboratorní zvířata. Ta-
ké jsou tu určité kultury, které

mají některá zvířata za posvátná
(např. Krávy v Indii). Názory na
to, jaký je vztah lidí ke zvířatům
se také různí. Máme právo je jíst?
Máme právo si chovat pro vlastní
zábavu? Máme právo je využívat
na vědecké výzkumy? Máme
právo využívat jej ich pracovní sí-
lu? Kde je hranice mezi přija-
telným využíváním zvířat a jej ich
týráním? Dokázali bychom se vů-
bec bez nich obejít?
Co by nám zvířata řekla o tom,

jak s nimi zacházíme, kdyby
mohla mluvit naší řečí? Nebo
kdybychom my rozuměli té jej ich.
Zkuste se na začátek zamyslet

nad tím, jak se chováte vy, i vaše
okolí ke zvířatům. Zaznamenali
jste třeba nějaký případ špatného
chování ke zvířatům? Nebo víte o
někom, kdo zvířata zneužívá a tý-
rá? Kde je podle vás hranice mezi
tím, na co má člověk právo a kde
už jde o nepřípustné využívání
zvířat?

Společný úkol

V tomto společném úkolu pro
vás máme věc poměrně obtížnou.
Představte si, že jste prezidenti
ve vlastním státě a máte možnost
cokoli povolit a zakázat. Předklá-
dáme vám tady seznam zákazů,
které se týkají zvířat. Vy, se musí-
te rozhodnout, které z nich
schválíte, tak, že budou ve vašem
státě platit a které z nich ne-



schválíte. Pokud se vám bude
zdát, že by to mohlo být něco
mezi, navrhněte vlastní verzi.
Kromě toho, že nějakou věc zaká-
žete nebo ne, tak nám taky napiš-
te, proč by podle vás měla nebo
neměla být povolená. Nemusíte
se obsáhle věnovat všem zá-
kazům. Stačí, když nám pošlete
vaše rozhodnutí a jeho krátké
odůvodnění alespoň pro 7 z nich,
které vám přijdou nejzajímavější.
Například něco takového:
Zákaz chováníakvarijních ry-

biček!

Jsme pro zákaz chovu akva-

rijních rybiček protože lidi se o

ně neumí starat, nečistí jim akvá-

rium a splachují je do záchodů.

Akvárium maximálně na povo-

lení!

A nyní zákony, které máte
schválit nebo neschválit:
1 . Zákaz chování domácích

mazlíčků!

2. Zákaz lovu všech zvířat ve

volné přírodě (včetně ryb)!

3. Zákaz hubení škůdců (myši,

krysy, potkani, špačci...)!

4. Zákaz chovu zvířat na maso

a slepic na vajíčka!

5. Zákaz chovu zvířat na kůže

a kožešiny, včetně zákazu

chovu ovcí a lam na vlnu!

6. Zákaz výcviku slepeckých a

záchranářských psů!

7. Zákaz zoologických zahrad

a mořských akvárií!

8. Zákaz používání zvířat v

cirkusech!

9. Zákaz používání zvířat na

těžkou práci (tahání dřeva,

povozů apod.)!

10. Zákaz používání zvířat na

léčivé účely (canisterapie,

hippoterapie,...)!

Myslíme, že věc je jasná, což?
Nezapomeňte, že jste to vy, kdo

má pravomoc změnit cokoli.
Takže výše uvedné návrhy
upravte tak, jak budete chtít.
Pokud is myslíte, že v nich něco
chybí, doplňte to. Pokud vám tam
něco přebývá, vymažte to.
Takže se poraďte mezi sebou a

schvalte nové zákony, které bu-
dou příznivější pro zvířata! Za-
braňte jej ich týrání a zneužívání!
Svobodu zvířatům! Aaaaa! ! !

Každý sám

Úkol pro jednotlivce bude za-



měřený na soužití divoké zvěře a
člověka ve městech a vesnicích.
Zkuste do svých badatelských lis-
tů zapsat jaká divoká (neocho-
čená) zvířata vídáte ve svém
okolí, proč si myslíte, že se u
vašich obydlí ukazují, kde je jej ich
přirozené útočiště atd. Snadnější
to samozřejmě budou mít ti z vás,
kdo mají doma krmítko a denně ví-
dají ptáky, jak se na něm ládují.
Ale můžete taky pátrat po dalších
známkách přítomnosti živáčků –
stopách a pobytových znameních.
Určitě máte šanci natrefit na růz-
né hlodavce a další drobné živoči-
chy, kteří v těchto dnech mohou
slídit kolem. Zkrátka pozorujte
pečlivě a hlavně průběžně, ať vám
nic neunikne.

Hlas lidu

V tomto úkolu zkuste vyzpoví-
dat své učitele ve škole (pokud se
jim nebude chtít, tak si holt bude-
te muset vybrat někoho jiného,
třeba ředitele ; -)). Otázky máte
na druhé straně svého listu, tak si
je raději přečtěte, než mu je
položíte, aby vás nepřekvapil ně-
jakým dotazem :-)
Třetí úkol zadán! Situace kolem

výsledků druhého kola se trochu
natahuje, ale slibujeme, že do
týdne je budete mít spolu se
samolepkami a vším co k tomu
patří.
A do kdy nám máte poslat 3.

úkol k vyhodnocení? Co takhle
10. března? Jo to by šlo, co říká-
te?
Zatím vám přejeme hezký zby-

tek zimy a nezapomeňte na to, že
venku to může pěkně klouzat! : -)




