Prosinec 2010
Společnost pro zvířata připravila:

ZEPTEJME SE ZVÍŘAT
LET´s ASK THE ANIMALS
- krátký film pro žáky základních škol, ekologickou výchovu,
výuku anglického jazyka.
Ve 22 minutách se můžete dozvědět více o životě
hospodářských zvířat (dále jen HZv), jejich potřebách, které
se v tom základním neliší od potřeb našich.
Ročně sní průměrný občan ČR 80 kg masa a cca 250 vajec.
Běžně jeden člověk zkonzumuje v mléčných výrobcích roční
produkci mléka 2 – 4 krav. Pokud jsou živočišné výrobky součástí našeho denního jídelníčku,
měli bychom se zajímat z jakých zvířat tyto potraviny pochází, jak vlastně žijí, jaká jsou a
zda-li naší vysokou konzumací živočišných potravin netrpí.
Film „Zeptejme se zvířat“ tvoří čtyři části:
ZEPTEJME SE ZVÍŘAT
NAŠE ZÁKLADNÍ POTŘEBY
DALŠÍ POTŘEBY, KTERÉ MÁME SPOLEČNÉ
JAK ZVÍŘATA ODPOVÍDAJÍ
HZv zde „odpovídají“ na otázky o potřebách ve svém životě,
o který se dělí s námi lidmi. Ukáží nám, jak svůj život
vnímají včetně svého okolí a toho, co se s nimi děje.
Dokument je vhodný pro základní informaci o hospodářských zvířatech a pro výuku ve
školách: rozvoj kompetence občanské a kompetence pracovní, pro využití v předmětech
prvouka, přírodopis, biologie, občanská nauka, pro ekologickou a etickou výchovu a pro
výuku anglického jazyka.
HZv jsou představena zcela jiným úhlem pohledu.
Slepice např. zdolává překážkovou dráhu, drůbež roste
před očima, prasata předvádějí pozoruhodnou vnímavost a
inteligenci, ovce ukazují kolik toho vědí o výživě.
HZv ve filmu diváky překvapí, a snad i přimějí
k zamyšlení, a podpoří zájem poznat více o životě a
chování živých tvorů. Film propaguje ohleduplnost a úctu
ke zvířatům, ukazuje jedinečnost každého zvířete.
Poukazuje na skutečnost, že HZv si zaslouží prožít svůj
život v dobrých životních a sociálních podmínkách (welfare).
Připravila Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP, podle anglického originálu The Association
for the Study of Animal Behaviour.

Film trvá 22 minut, DVD obsahuje také původní anglickou verzi, script je k dispozici na
www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz Nabídka materiálů. Cena 100 Kč.
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