
 
 

Globální rozvojové vzdělávání napříč předměty 

25. dubna 2016, J 450 

 

Program: 

09:00 - 09:10hod.  Zahájení konference, představení hostů 

 

Představení hlavních témat konference: 
09:10 – 09:20hod.  Myslíš, že Tě neznám? 

Bc. Tamara Karlovská, Bc. Jiří Nerad, Bc. Jaroslava Tomková  

 
V dnešní době žijeme v extrémně globalizovaném a propojeném světě. Tuto skutečnost si občas 

uvědomujeme jen minimálně. Velmi často se dokonce „nevědomě“ vystavujeme některým 

nebezpečím, které přináší intenzivně propojený svět. Tato aktivita demonstruje dimenzi vzájemné 

propojenosti dnešního světa na masovém využívání sociálních sítí, na kterých o sobě často 

zprostředkováváme osobní informace doslova celému světu. Hlavním cílem aktivity je proto 

zamyšlení nad nadměrným zveřejňováním osobních informací na sociálních sítích, omezováním 

vlastní anonymity a možnostem získat různé informace o lidech z celého světa včetně jejich 

případného zneužití. Pojďme tedy společně odhalit hrozby a nástrahy sociálních sítí. 

 

09:20 – 09:30hod.  Mexico-United States border/Hranice mezi Mexikem a USA 

Marek Anděl, Klára Plešingrová, Filip Volf, Zdeněk Židoň 

 

Cílem aktivity bude seznámit studenty s migračním problémem na hranici Mexika a USA a jeho 

pozadím. Studenti budou postupně interaktivní formou seznámeni s aktéry, kteří ji ovlivňují. Ať už se 

jedná o migranty samotné, obyvatele USA, či pohraniční stráž. Budou jim vysvětleny názory, které 

daná skupina zastává a důvody k nim. Studenti budou rovněž vyzváni k morálnímu zhodnocení celé 

situace. 

 

09:30 – 09:40hod.  Přežiješ v Africe? 
    Bc. Markéta Kněžíčková, Bc. Markéta Slepičková 

 

Přežiješ v Africe? Víš, jaká nebezpečí zde na tebe čekají? Vypráví se, že hlad, žízeň, nemoci a další 

nebezpečí sužují místní obyvatele. Vyprav se s námi na nezapomenutelnou cestu do Afriky a najdi v 

sobě dobrodruha, který si umí najít, odhadnout a vypočítat, kde by jeho život byl v bezpečí. Společně 

najdeme odpovědi na to, jak se žije lidem v Africe.  

 

09:40 – 09:50hod.  Pojem migrace zprostředkovaný publikací JINDE 

Mirka Hlinková, Lucie Kokešová, Adéla Krygarová, Klára Pelánová, 

 Ondřej Peterka 

 

Cílem aktivity je přiblížit studentům pojem MIGRACE prostřednictvím jednotlivých povídek 

publikace Jinde. Hlavním tématem povídek je integrace mladých lidí v nové zemi aneb jak rychle se 

lidé mohou stát z hostitele hostem a z našince cizincem. Současní spisovatelé zvolili za styl psaní 

obecnou češtinu, která umožňuje danou problematiku lépe přiblížit mladým lidem. 

 

 

 

 



09:50 – 10:00hod.  Co může způsobit tání ledovců? 
    Bc. Roman Bumbálek 

 

Ledovce jsou největším zdrojem povrchové vody. Objem vody v nich obsažené je v porovnání s 

objemem vody v řekách a jezerech mnohonásobný. Ledovce však kvůli klimatickým změnám ubývají 

a hladina světového oceánu pomalu roste. Co se stane, když jejich tání bude pokračovat nynějším 

tempem? Jaké jsou jeho příčiny a důsledky? Bude se případná problémová situace přímo týkat i České 

republiky? To vše a ještě něco navíc se dozvíte během několika aktivit. 

 

10:00 – 10:10hod.  „Národe!“… „Národe?“ Od lhostejnosti k extrému 

    Bc. Filip Tomíček 

 
Evropa – kontinent plný různých a rozmanitých lidí, přesto v něčem hodně podobných. Pokud se 

Spojené státy americké označují jako takzvaný „melting pot“ (tavící kotlík) Evropa v dřívějších 

dobách byla KOTLEM. Dlouhý historický vývoj starého kontinentu však již téměř omlel ostré hrany 

mezi národy zde žijícími. Současný trendem a politikou je navíc snaha tyto - již malé - nuance téměř 

setřít. Je Evropa národnostně homogenním a klidným územím, za který ho považujeme? Jsou zde 

pouze lidé lhostejní ke svému národu a na straně druhé extrémisté, jak to v současném - médii 

ovlivněném – světě údajně je? Existuje vlastně i něco mezi tím?…   

 

10:10 – 10:20hod.  Geokačing 

             Bc. Markéta Čapková, Bc. Tereza Čmejrková, Bc. Nikola Kulhánková 
 

Před 24 lety smetla bouře ve východním Pacifiku kontejner z nákladní lodi, který obsahoval několik 

tisíc gumových kachniček. Ty od té doby neohroženě putují světovými oceány a překonávají nástrahy 

v podobě zatvrzelých rybářů, rozohněných sopek, děsivých tornád a dalších dobrodružství! Pojďte si 

vyzkoušet, zda byste v jejich kůži obstáli i vy! 

 

10:20 – 10:30hod.  Dodržování lidských práv 
Květa Měšťanová, Michaela Matějková, Jana Hochmanová, Ivana 

Walterová 

 

Modelová hodina bude postavena na problematice jednání se seniory v moderním světě i v zemích tzv. 

třetího světa. Děti by si měly ujasnit, co znamená být v dnešní době seniorem, jaká mají tito lidé práva 

a jak je s jejich právy ve společnosti nakládáno. Mohly by také porovnat, jaká práva mají senioři v 

moderní společnosti, jak je jednáno se seniory v chudých zemích, a představit si situaci, v níž by si 

měly se seniorem vyměnit roli (rolové hry). Výstupem by mohla být úvaha o zapojení se do nějaké 

charitativní akce na pomoc seniorům v nevýhodné socioekonomické (rodinné) situaci nebo seniorům v 

domovech důchodců. 

 

10:30 – 10:45hod.  Závěrečná diskuze  

     

10:45 – 11:15hod.  Přestávka - Příprava studentského workshopu  
     

 

Workshop Globální rozvojové vzdělávání napříč předměty: 11:15 – 13:00hod. 

Praktické ukázky z uvedených témat, výukové aktivity, pokusy pro studenty z partnerské SŠ 

 

 

 

 

 

Garanti akce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Anna Maršíková, M.A.  


