
Zpravodaj
červen 2011

Vážení světoví učitelé, studenti, 

připravili jsme pro vás červnový, v tomto školním roce 
poslední, zpravodaj o dění v projektu Světová škola 2.

Od doby posledního vydání se událo mnoho věcí. Školám 
dobíhaly komunitní akce, Krakov hostil mezinárodní 
workshop, studenti se sešli ve Šlapanicích a blíží se 
mezinárodní aktivity světových škol. Koordinaci projektu 
převzala Eva Vernerová (eva.vernerova@clovekvtisni.cz), 
která se těší na spolupráci s Vámi.

V tomto vydání se můžete seznámit s děním 
na mezinárodním dubnovém workshopu v Krakově, 
kterého se zúčastnili volyňští studenti. S některými 
z vás jsme měli možnost potkat se na konci dubna 
ve Šlapanicích na setkání studentů, kde jsme vás požádali 
o postřehy z obou společných dní. Samozřejmě nechybí 
ani informace z dění ve světových školách i ve světě.

Vzhledem k tomu, že přípravy mezinárodní akce jsou 
v plném proudu, informujeme vás o dalším postupu 
v jejich plánování.

Příjemné poslední školní dny a pěkné prázdniny

Tým projektu Světová škola 2
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Jistě	 máte	 ještě	 v	 paměti,	 když	 jsme	 vás	 infor-
movali	o	výsledcích	soutěže	Zrcadlo	světa	u	nás	
doma	 v	 ČR.	 Poté,	 co	 byla	 dílka	 mezinárodního	
kola	 soutěže	 vystavena	 v	 Praze,	 budou	putovat	
i	do	ostatních	zemí	projektu	Světová	škola	2,	aby	
je	měli	možnost	shlédnout	všichni.	

 o Rakousko	–	červen
 o Malta	–	červenec
 o Slovensko	–	přelom	září	a	října
 o Polsko	–	prosinec

Co se děje ve světové škole 2

meZInárOdnÍ wOrkshOp 
11.– 13. 4. v krakOvě

V	první	polovině	dubna	se	v	polském	Krakově	sešli	 zá-
stupci	 světových	škol	 ze	všech	pěti	 států.	Program	byl	
připraven	zvlášť	pro	učitele	i	studenty,	celkově	jich	bylo	
i	 s	 koordinátory	 a	 lektory	 40.	 Za	 Českou	 republiku	 se	
setkání	účastnili	tři	studenti	ze	Střední	školy	a	Jazykové	
školy	 z	 Volyně	 s	 jejich	 vyučující	 paní	 Romanou	 Šafrán-
kovou.	Zatímco	si	studenti	vyzkoušeli	v	ulicích	Krakova	
zajímavé	 aktivity,	 při	 nichž	například	 zjišťovali	 povědo-
mí	 o	 Fairtrade	 mezi	 kolem-
jdoucími	 nebo	 vzájemně	
představovali	 akce	 na	 svých	
školách,	učitelé	se	mohli	hlou-
běji	 seznámit	 s	 konceptem	
globálního	 rozvojového	 vzdě-
lávání	 ve	 vztahu	 ke	 školským	
systémům	 jednotlivých	 států	
a	 s	 konkrétními	 nápady,	 které	
mohou	 ve	 výuce	 využít.	 Podle	
reakcí	hodnotili	účastníci	velice	
pozitivně	 možnost	 vidět	 a	 po-
rovnat	svou	školní	činnost	s	ak-
cemi	 na	 jiných	 školách	 v	 jiných	
zemích.	

V	 rámci	kulturního	večera	se	zá-
stupci	 ze	 všech	 zemí	 prezen-
tovali	 přivezenými	 lokálními	
produkty.	 Pomocí	 krátkých	
prezentací,	 ale	 i	 ochutnáv-
ky,	 tak	měli	možnost	 poznat	
zvyklosti	 a	 pochoutky	 z	 ji-
ných	států.

Výzvou	 pro	 všechny	 byla	
i	 nutnost	 používat	 angličti-
nu	 jako	 dorozumívací	 jazyk,	
a	 proto	 bylo	 příjemné	 vidět	
snažení	 každého,	 jak	 tuto	
výzvu	 překonával.	 Při	 plá-
nování	 mezinárodní	 aktivity	
se	tato	zkušenost	bude	jistě	
hodit.	
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setkánÍ studentů světOvé 
škOly v brně Z pOhledu 
studentek Iuvetas
Eliška Váňová GY1, Dominika Držkovičová ZdL1

Dne	 27.	 4.	 2011	 jsme	 se,	 jako	 zástupkyně	 naší	 školy	
IUVENTAS,	 vydaly	 ráno	 vlakem	 do	 Brna	 a	 poté	 auto-
busem	do	Šlapanic,	kde	se	mělo	uskutečnit	setkání	zá-
stupců	Světové	školy	z	různých	měst	naší	republiky,	aby	
všem	ukázali,	jak	pracují	na	svých	projektech.	Při	vstu-
pu	do	budovy,	kde	mělo	setkání	proběhnout,	jsme	byly	
velmi	napjaté	dalším	děním	a	nemohly	jsme	se	dočkat,	
jak	vše	bude	probíhat.	Prvně	jsme	se	ubytovaly,	ihned	
po	tom	jsme	se	přesunuly	do	místnosti,	kde	probíhala	
většina	programu	našeho	setkání.	Následně	 jsme	byli	

pobídnuti,	abychom	se	všichni	posadili	do	kruhu	a	při-
lepili	 si	 na	 tričko	 nálepku	 s	 naším	 jménem.	 Poslechli	
jsme	 si	 proslov	 jedné	 z	 organizátorek	 a	 dozvěděli	 se	
víc	o	dvou	dnech,	které	 jsme	zde	měli	strávit.	Prvním	
úkolem	 byla	 spolupráce	 v	 celé	 skupině	 nás	 dvaceti	
lidí,	 kteří	 jsme	 se	 ještě	nikdy	neviděli.	Měli	 jsme	najít	
pět	věcí	vyrobených	v	pěti	zemích	a	zároveň	na	třech	
různých	 kontinentech,	 dále	 složit	 básničku	 z	 předem	
zadaných	 slov,	 zjistit	 kolikrát	 za	den	 jede	do	Šlapanic	
autobus	z	Brna	–	hlavního	nádraží,	 spočítat	kolik	 zna-
ček	mléka	se	prodává	ve	zdejším	Albertu,	zapsat,	kolik	
značek	mobilů	 je	 v	 naší	 celé	 skupině,	 vytvořit	 plakát,	
který	propaguje	výlet	do	Šlapanic,	vyfotit	se	jako	celá	
skupina	s	krtečkem.	Všechny	tyto	úkoly	jsme	měli	spl-
nit,	aby	krteček	mohl	odletět	do	vesmíru	pod	záštitou	

NASA.	 Jako	 další	 bylo	 na	 programu	 pouvažovat,	 co	
bychom	 nejlépe	 doplnili	 do	 komiksových	 bublin,	 kte-
ré	 doplňovaly	 příběh	 zamýšlející	 se	 nad	otázkou	 chu-
doby,	 následovala	 diskuze	 na	 stejné	 téma.	 Dále	 bylo	
na	jednotlivých	zástupcích	škol,	abychom	použili	svých	
propagačních	a	dokumentačních	materiálů	a	 vytvořili	
plakát,	 kde	 názorně	 ukážeme,	 jak	 spolupracujeme	 se	
Světovou	školou	u	nás	v	IUVENTASU.	Když	byly	plakáty	
hotovy,	všichni	 jsme	se	přesunuli	na	oběd	a	následně	
na	pokoj,	kde	jsme	odpočívali.	Po	odpočinku	jsme	pre-
zentovali	svou	práci,	své	plakáty.	Zjistili	jsme,	že	mnoho	
škol	 pracuje	 na	 projektu	 FAIR	 TRADE	 a	 byli	 jsme	 se-
známeni	s	mnoha	zajímavými	věcmi	a	možnostmi,	 jak	
svůj	projekt	v	našem	městě	také	rozšiřovat	a	zapojovat	
občany.	Prezentace	byly	podle	našeho	mínění	velmi	za-
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jímavé.	Následovalo	ještě	několik	úkolů	a	také	video	ze	
setkání	 Světové	 školy	 v	 Krakově.	 Nakonec	 jsme	moh-
li	 dobrovolně	 shlédnout	 film	o	Mongolsku.	Další	 den	
začal	 již	 zrána	energicky,	 ranní	 snídaně	a	hned	se	 šlo	
do	práce.	Pro	nás	posledním	úkolem	byla	hra,	při	níž	
byla	nutná	obrovská	spolupráce.	Spočívala	ve	vytvoře-
ní	dvojic	z	 různých	škol,	 zvolení	někoho,	kdo	všechny	
bude	 organizovat,	 ten	měl	 za	 úkol	 vymyslet	 strategii.	
Po	blízkém	okolí	byly	schovány	papírky	s	otázkami,	há-

dankami,	slovními	úlohami	apod.	Každá	dvojice	mohla	
najednou	 plnit	 pouze	 jeden	 úkol	 a	 nesměla	 komuni-
kovat	 s	žádnou	 jinou	dvojicí.	Za	každou	správnou	od-
pověď	 jsme	 dostali	 kus	 skládanky.	 Náš	 čas	 byl	 ome-
zen	 na	 jednu	 hodinu.	 Všichni	 jsme	 se	 naplno	 zapojili	
a	skládanku	složili	všemi	společnými	silami,	vznikl	ob-
raz	rukou,	které	drží	planetu,	a	myslím,	že	každému	je	
význam	 jasný.	 Toto	 setkání	 nás	 velice	 nadchlo,	 je	 pří-
jemné	podělit	se	o	své	názory	s	ostatními,	poslechnout	
si	ty	jejich.	Celkově	akci	hodnotíme	jako	opravdu	skvěle	
strávený	čas,	dala	nám	poučení	a	další	možnost	jak	pra-
covat	v	cizím	kolektivu.

shrnutí celého studentského setkání očima 
studentů z Oa poruba:
Celý workshop byl velmi dobře naplánován a zor-
ganizován, pro nás účastníky byl velmi poučný, ale 
i zábavný, dozvěděli jsme se mnoho nových in-
formací, které budeme potřebovat pro další práci 
v tomto projektu.

Jevický Lukáš, Petra Deptová (A 2.B)

V	 pátek	 20.	 5.	 2011	 se	 dvě	 třídy	 druhého	 ročníku	 stu-
dijního	 oboru	 obchodní	 akademie	 zúčastnily	 besedy	
s	 problematikou	 rasismu	 a	 xenofobie.	 Lektorkou	 byla	
Jana	Bělohlávková,	která	dlouhodobě	pracuje	pro	orga-
nizaci	Mládež	v	akci,	metodikem	na	akci	byl	MgA.	Petr	
Kantor.	Na	naší	škole	tyto	besedy	proběhly	také	v	rámci	
celosvětového	projektu	Světová	škola.

V	první	části,	po	vzájemném	seznámení	se,	byly	na	pro-
gramu	 besedy	 pojmy,	 které	 se	 dotýkají	 problematiky	

rasismu	 a	 xenofobie	 (násilí,	 tolerance,	 emancipace,	 ná-
boženství,	norma,	demonstrace…).

Druhá	 část	 besedy	 byla	 zaměřena	 na	 příběhy	 cizinců,	
které	 se	odehrály	na	území	naší	 republiky.	 Studenti	 je	
měli	ztvárnit	do	podoby	komiksů	a	poté	je	převyprávět	
i	s	vlastním	doplněním	konce	příběhu.

Závěrečná	část	besedy	po	shrnutí	problematiky	rasismu	
a	xenofobie	byla	věnována	diskusi	studentů.

ObChOdnÍ akademIe Ostravě – pOrubě  
InfOrmuje O aktIvItáCh v rámCI prOjektu
Mgr. Jana Kondeková
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naše nenažranOst 
musÍ skOnčIt
Dagmar Milerová Prášková/ Článek vyšel v Hospodář-
ských novinách 2. června 2011

Zatímco evropa řeší svůj okurkový problém a hledá 
příčiny střevní epidemie, populární americká herečka 
scarlett johanssonová a bývalý brazilský prezident 
lula da silva podpořili kampaň Oxfam za odstranění 
jiné, celosvětově rozšířené epidemie – hladu!

Stále	častější	potravinové	krize	a	rostoucí	ceny	potravin	
totiž	způsobují,	že	čím	dál	tím	víc	lidí	nemá	dost	peněz	
na	 nákup	 základních	 potravin.	 Každý	 sedmý	 člověk	 se	
tak	ocitá	na	pokraji	hladovění.	 Je	 to	paradoxní	 situace,	
protože	naše	planeta	zatím	poskytuje	dostatek	potravin	
pro	 všechny.	 Teď	 je	hlavním	problémem	nastavení	po-
travinového	systému	a	distribuce	potravin,	v	blízké	bu-
doucnosti	to	však	platit	nebude.	Klimatické	změny	již	teď	
způsobují	nepředvídatelné	výkyvy	počasí,	což	vede	k	ci-
telnému	snížení	produkce	základních	plodin,	a	v	kombi-
naci	s	narůstajícím	počtem	populace	bude	tato	nepřímá	
úměra	 jen	 narůstat.	 Dle	 statistik	 Organizace	 OSN	 pro	
výživu	a	 zemědělství	 (FAO)	 trpělo	v	 roce	2010	hladem	
925	milionů	lidí.	Dá	se	očekávat,	že	se	kvůli	krizi	a	růstu	
cen	potravin	toto	číslo	opět	zvýší.

Celý	 článek	 si	můžete	přečíst	na	http://glopolis.org/cs/
clanky/nase-nenazranost-musi-skoncit/.

Na	stránkách	pražského institutu pro globální politi-
ku – Glopolis	je	dále	ke	stažení	informační	balíček	o	po-
travinové	bezpečnosti	ve	světě	a	dalších	tématech.

Opět startuje fOtbal prO 
rOZvOj v reGIOneCh!

v červnu pro vás připravila organizace IneX-sda se 
svými regionálními partnery další českou tour mla-
dých keňských fotbalistů z nairobských slumů. jak 
bude měsíc s mládeží z nairobi vypadat letos, a kde 
proběhnou dny pro afriku? 

Z	Prahy,	 kde	proběhl	Den	pro	Afriku	 v	 sobotu	 4.	 červ-
na,	 se	 tým	 Fotbalu	 pro	 rozvoj	 přesunul	 například	
do	 Ostravy	 (12.	 června)	 nebo	 Olomouce	 (19.	 června).	
Na	návštěvníky	kromě	exhibičního	fotbalového	zápasu	
vždy	 čeká	 i	 pestrý	 doprovodný	 program:	 soutěže,	 hry	
a	 workshopy,	 prezentace	 rozvojových	 organizací,	 pro-
dej	 výrobků	 z	 rozvojových	 zemí	 a	 také	 doprovodná	
výstava	 fotografií	 Lukáše	 Houdka	 s	 názvem	 „Kontras-
ty“.	V	Olomouci	 ji	budete	moci	shlédnout	od	6.	do	24.	
června	 v	 prvním	 patře	 Přírodovědecké	 fakulty	 Univer-
zity	 Palackého	 na	 třídě	 17.	 listopadu.	 Další	 zajímavosti	
a	bližší	informace	k	červnovému	programu	můžete	najít	
na	www.fotbalprorozvoj.org	nebo	na	stránkách	„Fotbal	
pro	rozvoj“	aplikace	Facebook.	

na stránkách fotbalu pro rozvoj je také ke stažení 
nová metodická příručka určená nejen učitelům. pří-
ručka prostřednictvím známé a oblíbené hry – fotbalu 
– přibližuje mládeži dnešní globální problémy a přispí-
vá k jejich lepšímu porozumění a aktivnímu zájmu o ně.

rOZvOjOvka vydala 
přÍlOhu v mf dnes!

Zajímají	vás	problémy	s	dětskou	prací	a	s	vodou	v	 roz-
vojovém	 světě?	 Nestihli	 jste	 si	 31.	 5.	 koupit	 Mladou	
Frontu	 DNES	 s mimořádnou přílohou pravá cena 
zboží?	 Pošleme	Vám	 ji	 až	 domů!	Napiště	 nám	adresu	
na	tereza.hronova@clovekvtisni.cz.

Foto:	http://creativecommons.org
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InspIraCe prO vás

kOneC škOlnÍhO rOku Završte kOmIksem!

pálí vás, co se děje kolem nás? máte chuť společně 
s bohoušem a dášou něco změnit? máte konkrétní 
nápady, jak se může každý z nás zapojit? pak nevá-
hejte a začněte komiksem!

Program	 Varianty	 vyhlašuje	 celorepublikovou	 soutěž	
pro	 žáky	 a	 studenty	 ve	 věku	 8	 -	 26	 let	 s	 názvem	bo-
houš a dáša mění svět. nebuď Guma a zapoj se taky!	
Účastníci	 se	 za	pomoci	 vlastních	komiksů	mohou	vyjá-
dřit	k	současným	problémům	světa	 i	svého	nejbližšího	
okolí.		Přijďte	s	originálním	nápadem	a	staňte	se	spolu-
autory	komiksů	o	Bohoušovi	a	Dáše!

Nejlepší	 příběhy	 a	 komiksy	 budou	 vybrány	 poro-
tou	a	představeny	na	KomiksFestu	v	říjnu	2011	a	vítězo-
vé	budou	odměněni.	Nad	soutěží	převzal	záštitu	výtvar-
ník	Karel	Jerie,	kreslíř	komiksů	o	Bohoušovi	a	Dáše.

Více	informací	o	soutěži	najdete	na		
http://www.varianty.cz/index.php?id=15&news=286	

práZdnInOvá 
škOla lIpnICe

Prázdninová	 škola	 Lipnice	 zve	
na	zážitkový	kurz	HORIZONT – Jdu 
dál, než znám,	 který	 se	 uskuteč-
ní	ve	dnech	4.–	13.	srpna	2011.	Kurz	
je	 určen	 účastníkům	 starším	 19	
let	 a	 je	nabitý	 výzvami,	 které	pro-
věří	 nejen	 jejich	 schopnosti,	 ale	
také	vůli	a	odhodlání.	Podrobnější	
informace	 získáte	 na	 www.psl.cz/
horizont.

vyšlO nOvé čÍslO InfOrmačnÍhO 
bulletInu varIanty prO škOly

V	květnu	vydal	program	Varianty	další	číslo	bulletinu	pro	
školy,	ve	kterém	mohou	pedagogové	(nejen)	hledat	
inspiraci	 pro	 práci	 se	
třídou	 nebo	 při	 přípra-
vě	 nejrůznějších	 škol-
ních	 projektů.	 Květnové	
číslo	 bulletinu	 je	 vedle	
Světové	 školy	 věnováno	
projektovému	vyučování	
–	jeho	teorii	i	praxi.	Pokud	
vám	bulletin	do	školy	ne-
přišel,	můžete	si	ho	spolu	
s	 předchozími	 čísly	 stáh-
nout	 v	 elektronické	podo-
bě		na	webu	Variant	v	sekci	
Naše	nabídka.	

Jak se do soutěže zapojit?

Pošli buD 

•	 krátký příběh o Bohoušovi a Dáše (max. 200 slov);

nebo
•	 komiks s Bohoušem a Dášou (max. 8 obrázků).

Více informací najdeš na 
www.varianty.cz/soutez. 

Kdo může soutěžit?
jednotlivci i týmy v kategoriích:
•	 8 - 14 let
•	 15 - 26 let

Co můžeš vyhrát?
Výsledky soutěže budou představeny na komiksFestu  
v říjnu 2011!

Nejlepší příběhy a komiksy budou vybrány porotou Ko-
miksFestu a vítězové budou odměněni.

Nad soutěží převzal záštitu výtvarník Karel Jerie.

Pozor!
Tvůj příběh nebo komiks musí splňovat následující kritéria:

•	 vyprávět o komiksových hrdinech Bohoušovi, Dáše  

 nebo Gumovi;

•	 dodržet předepsaný rozsah;

•	 odpovídat tématům soutěže.

Přihlášku do soutěže a svůj příběh nebo komiks pošli do 

30. září 2011 na email varianty@clovekvtisni.cz 

nebo na adresu: Bohouš a Dáša - Varianty, Člověk v tísni, 

o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2

Chceš vědět víc?
Popis soutěže a co by měla obsahovat přihláška najdeš 

na www.varianty.cz/soutez. 

V případě dotazů piš na varianty@clovekvtisni.cz 

nebo volej na 222 350 810.

Soutěž pořádá program Varianty a British Council v rámci projektu  

Active Citizens. Více o našich dalších akcích se dozvíš na www.varianty.cz

Baví tě komiksy? Zajímá tě, kdo jsou Bohouš, Dáša a Guma?  

Chceš ovlivnit jejich další dobrodružství?

Společnost Člověk v tísni vyhlašuje celorepublikovou soutěž

Bohouš a Dáša mění svět
Nebuď Guma a zapoj se taky!

PřijD s originálním nápadem a staň se spoluautorem komiksů o Bohoušovi a Dáše!

Pálí tě, co se děje kolem nás? Máš chuT společně s Bohoušem a Dášou něco změnit? Máš 

konkrétní nápady, jak se může každý z nás zapojit? Pak neváhej a začni komiksem!

Dyt se tu skoro  
nedá dejchat, každou chvíli povodně, 

lidi si nepomáhaj, o lidských právech se  
jen mluví, každej chce všechno rychle,  
levně a je mu fuk, kdo a kde to vyrobil,  

a tak bych moh pokračovat...

A nejen u nás,  
po celým světě. 

Můžem s tím vůbec 
něco dělat? Přece  
to tak nenecháme 

bejt...
Co furt máte?

ZÁŽITKOVÝ KURZ
Věk: 19+
Termín: 4.–13. srpna 2011
Cena: 6 449,- Kč

A každý můj nový krok  je krokem do neznáma.
Překročíš-li horizont, objevíš nový prostor. Za obzorem dosavadních zkušeností Tě čekají nové výzvy. Buďme chvíli dál, než je všechno, co jsme zatím znali.

Kontakt:
www.psl.cz/horizont

Prázdninová škola Lipnice

Jak se zorientuješ a zachováš  
v situacích, které jsi dosud nezažil?

Chceš být hrdý sám na sebe? 

Dokážeš nést důsledky svého rozhodnutí?

Jsi schopen vyrovnat se s nesouhlasem? 

Umíš si přiznat, že nevíš, jak dál?

Odpovědi nemusí zaznít, 
lze je prožít.
V deseti dnech klasického kurzu 
Prázdninové školy Lipnice  
nabitého výzvami, které prověří 
Tvé schopnosti, vůli i odhodlání.

bulletin 
pro školy

V/2011

strana 3 

Jin a Jang v
ody  

v Novém Jičí
ně

strana 4 

Nestačí jen 
vědět

strana 6 

Škola hrou  

Metodický list 

pro pedagogy

Foto:	Matěj	Stránský

http://www.psl.cz/index.php?menu=100
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lekCe: asterOId b 612 
(GlObálnÍ prOblémy prO Zš)
Autorka: Lenka Sobotová

„To je zavřený hroznýš. Dospělí v tom ale vidí jen klobouk 
a počítají dál.“

doporučený čas:	60	minut
průřezové téma:	VMEGS,	OSV,	EV	
ročník:	4.–	6.	ročník	ZŠ
pomůcky:	kapitoly	Malého	prince	do	dvojic,	 listy	s	po-
stavou	Malého	prince	pro	každého,	psací	potřeby,	velké	
papíry	s	otázkami	k	textu

Cíle lekce:

Žák:
	o vyhledá	klíčové	informace	v	textu;
	o porovná	své	odpovědi	s	odpověďmi	ostatních;
	o pojmenuje	hrozby	současného	světa	a	vyjádří	svůj	vztah	
k	nim	(nakolik	se	ho	dotýkají,	zda	je	může	ovlivnit);

	o zhodnotí	 vlastní	 možnosti	 přispění	 ke	 zmírňování	
těchto	hrozeb	a	globálních	problémů.

postup:

1.	 Na	tabuli	nakreslete	siluetu	zavřeného	hroznýše	(viz.	
Malý	princ,	 1.	 kapitola).	 Zeptejte	 se	 žáků,	 co	podle	
nich	kresba	představuje	a	zda	se	s	podobnou	kres-
bou	již	někde	setkali.	Žáci	by	měli	přijít	na	to,	že	se	
jedná	o	inspiraci	z	knihy	Malý	princ.	Zeptejte	se	pak	
krátce	žáků,	co	o	Malém	princi	dosud	vědí.	

2.	 Poté	 žákům	 vysvětlete	 paralelu	 s	 obsahem	 násle-
dující	 lekce/hodiny	 s	 kresbou	 zavřeného	 hroznýše	
Malého	prince:	Podíváme se na naši planetu trochu 
jinak, podobně jako na zavřeného hroznýše, který vy-
padá jako klobouk. Naše planeta teď bude Asteroidem 
B 612, odkud Malý princ pochází.

3.	 Rozdělte	 žáky	 do	 dvojic	 či	 trojic	 a	 každé	 rozdejte	
jinou	kapitolu	z	knihy	Malý	princ.	Kapitoly	by	měly	
mít	 přibližně	 stejný	 rozsah	 a	 napovídat	 něco	 o	 li-
dech,	 které	 Malý	 princ	 na	 svých	 cestách	 potkal,	
a	také	o	jeho	planetce	Asteroidu	B	612.	Pro	inspira-
ci:	kapitoly	3.,	5.,	8.,	10.,	13.,	14.,	15.,	17.,	20.,	21.,	24.	
a	25.

4.	 Do	prostoru	třídy	připravte	čtyři	velké	papíry	a	na	kaž-
dý	z	nich	napište	jednu	z	následujících	otázek:
a. Co víme o Malém princi?
b. Odkud pochází a v jaké prostředí žije?
c. S kým se na své cestě potkal?
d. Obává se něčeho? Čeho a proč?

5.	 Po	přečtení	textů,	dvojicím	nechte	ještě	5–10	minut	
na	 rozmyšlení,	 poté	 je	 vyzvěte,	 aby	 své	 odpovědi	
napsaly	čitelně	na	příslušné	velké	papíry	v	prostoru	
třídy.

6.	 Až	dopíše	poslední	dvojice,	nechte	žáky	si	jednotlivé	
odpovědi	prohlédnout	(zatím	bez	komentářů).

7.	 Společně	pak	shrňte	informace	o	tom,	kdo	je	to	Malý	
princ	a	odkud	pochází	/kde	žije.	Před	čtením	dalších	
dvou	papírů	žáky	vyzvěte,	aby	si	představili,	že	Malý	
princ,	 jak	 jste	 si	 ho	 právě	 popsali,	 je	 jedním	 z	 nás	
a	 žije	 na	 naší	 planetě.	 Asteroid	 B	 612	 představuje	
planetu	Zemi.

8.	 Podívejte	se	společně	na	zbylé	odpovědi	na	posled-
ních	 dvou	 papírech.	V čem se popis Malého prince 
podobá životu na planetě Zemi? Můžeme se i my se-
tkat s lidmi, které na své cestě potkal? Zakroužkujte	
všechny	bytosti	a	věci,	které	jsou	nám	i	Malému	prin-
ci	společné.

9.	 Věnujte	 pozornost	 především	 hrozbám,	 kterých	 se	
Malý	princ	obává.	Ptejte	se	žáků	a	připisujte	případ-
né	další	odpovědi	na	papír	se	čtvrtou	otázkou:
a. Jaké věci, kterých se Malý princ obává, jsou hroz-

bami i pro nás?
b. Pokud jsou vyjádřeny metaforou (např. baobaby), 

co všechno si pod ní můžeme představit?
c. Napadají vás další problémy dnešního světa, kte-

rých bychom se měli obávat?

10.	Žáci	 si	 vyberou	 jednu	 hrozbu	 či	 světový	 problém,	
který	zazněl.	Rozdejte	jim	papíry	s	obrázkem	Malého	
prince	uprostřed.	Na	horní	část	papíru	každý	napíše,	
kterou	 hrozbu/problém	 si	 vybral.	 Na	 levou	 stranu	
papíru	pak	napíše	odpověď	na	otázku:	Jak by vybra-
ný problém řešil Malý princ? Na	pravou	 stranu:	 Jak 
mohu k řešení tohoto problému přispět já sám/sama?

11.	Na	závěr	vyzvěte	dobrovolníky,	zda	se	chtějí	se	svý-
mi	odpověďmi	s	ostatními	podělit.
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meZInárOdnÍ akCe 
v tematICkýCh skupInáCh

Projekt	Světová	škola	2	běží	již	třetím	rokem.	Každá	ze	
světových	 škol	 za	 tu	 dobu	 získala	 spoustu	 zkušeností,	
které	nyní	může	využít	při	plánování	mezinárodní	akce.

V	čem	spočívá	mezinárodní	akce	a	jak	postupovat?

Cílem je využít vaše dosavadní zkušenosti a naplá-
novat společně s jinými školami mezinárodní akci.

Profily	jednotlivých	škol	visí	na	mezinárodní	webové	strán-
ce	 projektu,	 tam	 hledejte	 partnery:	 http://www.schools-
2communities.eu/index.php/get-ready-for-action.html

Školy	 jsou	dle	vybraných	témat	 rozděleny	do	4	skupin.	
V	rámci	těchto	skupin	sestavte	mezinárodní	týmy	tvoře-
né	minimálně	2	školami.	Pokud	byste	si	ve	vaší	tematické	
skupině	nenašli	vhodného	partnera,	neváhejte	se	obrátit	
na	koordinátora	skupiny,	jistě	vám	rád	poradí.

Každá	tematická	skupina	má	svého	koordinátora,	který	
je	vám	nápomocen	při	plánování	akce.	Pro	skupinu	Ethi-
cal	Consumption	je	to	Eva	Vernerová.	Pokud	jste	v	jiné	
skupině	a	máte	potíže	s	plánováním	akce	nebo	s	komu-
nikací,	neváhejte	Evu	také	kontaktovat.	Může	vám	zpro-
středkovat	 další	 kontakty,	 poradit	 nebo	 sdělit	 součas-
nou	situaci	v	jiných	skupinách.	Kontakty	na	koordinátory	
ostatních	skupin	najdete	rovněž	na	mezinárodní	webové	
stránce	projektu.

Českým	školám	můžeme	opět	nabídnout	finanční	pod-
poru	na	realizaci	akce	do	výše	10	000	Kč.

Hodně	uspěchů	při	plánování	akce!

kontaktujte nás!
telefon: 222 350 805 
mobil: 777 787 925 
email: eva.vernerova@clovekvtisni.cz

harmOnOGram meZInárOdnÍ akCe

1.	 vytvoření	školních	profilů	
2.	 navázání	kontaktů	s	partnery	a	vytvoření	

mezinárodního	týmu	minimálně	dvou	škol	ze	
dvou	zemí	(do	konce	června	2011)

3.	 plánování	akce	s	partnery	(průběžné	konzul-
tace	s	koordinátorem	skupiny)

4.	 realizace	mezinárodní	akce	(nejpozději	
do	prosince	2011!)

http://www.schools2communities.eu/index.php/get-ready-for-action.html



