Základní školy
Střední školy
Vyšší odborné školy

1

OBSAH:


ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA
o Besedy pro 1. stupeň
o Besedy pro 1. a 2. stupeň
o Besedy pro 2. stupeň



STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
o Besedy

2

Základní školy a víceletá gymnázia
Besedy pro 1. stupeň
FARÍDOVA JÍZDA RIKŠOU
Určeno pro: 1. stupeň ZŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Víte, co mají společného Česká republika a Bangladéš? Víte, co je to rikša? A kde vůbec leží
Bangladéš? Pokud ne, vydejte se na cestu po bangladéšské Dháce společně s Farídem.
Příběh bangladéšského chlapce Farída dětem ukazuje propojenost dnešního světa a
poutavě jim přiblíží témata jako je globální obchod, klimatické změny nebo migrace.
Během besedy budou žáci pracovat ve skupinách a s knihou Farídova jízda rikšou.
Beseda bude v angličtině/češtině.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální,
občanské
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda,
člověk a společnost, průřezová témata
JAK ŢIJÍ DĚTI Z CELÉHO SVĚTA
Určeno pro: 1. stupeň ZŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Cestujete rádi? Než se vydáte do světa, společně si popovídáme o tom, jaké jsou děti
z různých koutů světa. Jak žijí tyto děti? Jaký mají domov, školu, hračky? Které jídlo je jejich
nejoblíbenější? Jak se lišíme a v čem jsme si naopak podobní?
Během besedy budou žáci pracovat ve skupinách a s knihou Tessy Strickland a Kate
DePalma Barefoot Books Children of the World.
Beseda bude v angličtině.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální,
občanské
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost,
průřezová témata
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NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
Určeno pro: 1. stupeň ZŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Víte, odkud pochází vaše nejoblíbenější hračka? Umíte si představit, jak dalekou cestu
musela vaše hračka ujít, uplavat, uletět, aby se dostala až k vám jako vánoční nebo
narozeninový dárek? Jaké dárky dělají radost dětem v České republice? A jaký dárek by
mohl udělat radost dětem kdekoli jinde na světě? Vydejte se na cestu okolo světa s modrým
plyšovým koníkem, který hledá někoho, kdo ho bude mít rád a bude jeho kamarádem, i když
není dokonalý. Dočká se? Příběh děti seznamuje s aktuálními tématy jako je dětská práce,
jinakost, migrace, lidská práva, konzumní společnost, životní prostředí, ale také přátelství a
mezilidské vztahy.
Během besedy budou žáci pracovat ve skupinách a s knihou Největší přání.
Beseda bude v angličtině/češtině.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální,
občanské
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda,
člověk a společnost, průřezová témata
Zpět na obsah

Besedy pro 1. a 2. stupeň
PALMY NA SEVERNÍM PÓLU
Určeno pro: 4. - 5. třídy ZŠ a 2. stupeň ZŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Klimatické změny - všichni o nich mluví, ale jen málokdo tématu skutečně rozumí. Ale neboj
se - Palmy na severním pólu ti pomohou zorientovat se. Zjistíš, jak souvisí změna klimatu
a chov krav na planetě Zemi, co mají společného mamuti, palmy a ropa, kdo jsou to pišťuchy
a proč jsme stále častěji svědky extrémních projevů počasí. A taky se dozvíš, co můžeš jako
jednotlivec udělat pro ochranu životního prostředí a zpomalení klimatických změn.
Beseda bude v češtině.
Klíčové kompetence: občanské, komunikativní, k učení, k řešení problému, sociální
a personální
Vzdělávací oblasti: člověka a jeho svět, člověk a příroda, člověk a společnost
Zpět na obsah
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Besedy pro 2. stupeň
TOHLE JSOU SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Určeno pro: 2. stupeň ZŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Na cestě po USA společně s Miroslavem Šaškem. Kde najdete Sochu svobody? Kde sídlí
prezidenti USA? Co je to Golden Gate? Na všechny tyto a další otázky si odpovíme
s pomocí oblíbených ilustrovaných průvodců Miroslava Šaška.
Během besedy budou žáci pracovat ve skupinách a s knížkami M. Šaška This is…
Beseda bude v angličtině.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda
VÁLKA OČIMA DĚTÍ ANEB ŢIVOT SE ŢLUTOU HVĚZDOU
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Jaké byly osudy židovských dětí a jejich rodin za 2. světové války? K čemu vedla
nesnášenlivost vyvolaná nenávistí k jiným rasám? To a mnohem více se dozvíte během
besedy, která se na válku podívá očima dětí. Vysvětlíme si a připomeneme pojmy jako válka,
holocaust aj., zamyslíme se nad tím, proč válka vzniká a jak ovlivňuje lidské životy.
Během besedy budou žáci pracovat ve skupinách a s knihou Karen Levine Hanin kufřík.
Beseda bude v angličtině/češtině.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální,
občanské, průřezová témata
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost

KLUK ODNIKUD
Určeno pro: 2. stupeň ZŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Co mají společného třináctiletý Max z USA a čtrnáctiletý Ahmed ze Sýrie? Překvapivě docela
hodně… Během besedy se podíváme na problematiku migrace očima hrdinů knížky
Katherine Marsh Kluk odnikud. Řekneme si, jaké jsou příčiny migrace, že migrace není
novodobým fenoménem, jaké mýty jsou spojeny s migranty v České republice (a také je
pomocí dostupných faktů vyvrátíme).
Beseda bude v češtině.

5

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální,
občanské
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost,
člověk a příroda
Zpět na obsah

Střední a vyšší odborné školy
Besedy
BESEDA S AMERICKÝM DIPLOMATEM
Určeno pro: SŠ, VOŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: po dohodě podle časových možností diplomatů
Zprostředkujeme pro Vás besedu s některým z amerických diplomatů, kteří působí na
Velvyslanectví USA v Praze. Diskutovat můžete například o životě v USA, o práci diplomata
nebo o aktuální situaci ve světě.
Nabídka je součástí programu velvyslanectví USA „Diplomaté ve školách“.
Beseda bude v angličtině.

BESEDA O AMERICKÝCH REÁLIÍCH NA MÍRU
Určeno pro: SŠ, VOŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: dle dohody
Na míru pro Vás připravíme besedu o vybraném tématu amerických reálií, například z oblasti
historie, geografie, kultury apod. Termín besedy je nutné domluvit alespoň 2 týdny předem,
abychom měli čas na přípravu.
Beseda bude podle dohody v angličtině nebo v češtině.

STUDIUM V USA
Určeno pro: 1. a 2. ročník SŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Do USA každoročně přijíždějí studenti z celého světa. Na amerických vysokých školách jich
studuje přes 700 tisíc, z toho přibližně 700 z nich jsou Češi. Napadlo by tě, že za pár let mezi
nimi můžeš být i ty nebo tví spolužáci? Na této prakticky zaměřené besedě se dozvíš, jak se
liší americké střední a vysoké školy od těch českých, jak se zahraniční studenti rozhodují,
kam se přihlásit a co všechno potřebují, aby si mohli podat přihlášku. V průběhu besedy
budeme pracovat s dotazníkem, který studenti často před podáním přihlášky vyplňují a
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s jehož pomocí se i ty můžeš zamyslet nad svými silnými stránkami a budoucími studijními
plány.
Beseda bude v češtině.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k podnikavosti
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost

EDUCATION SYSTEM IN THE USA
Určeno pro: 3. a 4. ročník SŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Proč americké děti chodí do „německých“ školek, proč se vysokým školám neříká „high
school“ a co má společného břečťan s prestižními americkými univerzitami? Řekneme si, jak
se liší americký vzdělávací systém od toho českého, jak se učí američtí středoškoláci a co
musí absolvovat, aby se dostali na vysokou. Dozvíš se také, jaké možnosti mají Češi, kteří
chtějí studovat v USA.
Beseda bude v angličtině.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost

NATURAL WONDERS OF THE USA
Určeno pro: SŠ a VOŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Objev ta nejkrásnější a nejzajímavější místa v USA. Dozvíš se například, co dřímá pod
Yellowstonským národním parkem, kde rostou nejvyšší sekvoje na světě, co mají
společného Aljaška a Havajské ostrovy, kolik vodopádů má Niagara, proč je jezero Erie
zelené a Velké Solné jezero slané a jak vznikl Grand Canyon.
Beseda bude v angličtině.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda

MEDIA LITERACY
Určeno pro: SŠ a VOŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Vyzkoušej si aktivitu „Personal Media Landscape“ a zamysli se nad tím, kolik času denně
trávíš online a jakým médiím věnuješ svou pozornost. Ve druhé části besedy si řekneme, co
je to propaganda, manipulace, falešné zprávy a jak si ověřit fakta.
Beseda bude v angličtině.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů
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Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, informační a
komunikační technologie
NASA AND SPACE EXPLORATION
Určeno pro: SŠ a VOŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
V průběhu besedy se seznámíš s historií a možnou budoucností dobývání vesmíru a zjistíš,
jakou roli v současnosti hraje vesmírná agentura NASA. Řekneme si také, jaký dopad má
vesmírný výzkum na nás obyčejné lidi a proč bychom vesmír vlastně měli zkoumat.
Beseda bude v angličtině.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost,

RELIGIOUS TOLERANCE
Určeno pro: SŠ a VOŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Jakou roli má ve společnosti náboženství, co je to svoboda náboženství a proč bychom měli
s lidmi o jejich náboženství mluvit s respektem? V průběhu besedy si procvičíš slovní zásobu
související s tématem náboženství, budeš vyhledávat základní informace o některých
světových náboženstvích v knihách a na internetu a výsledky pak budeš sdílet se
spolužáky s pomocí pracovního listu „Speaking with respect“.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální a personální, občanské
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a jeho svět

WHAT IS FEMINISM?
Určeno pro: SŠ a VOŠ / dostupné i v online verzi nebo na Vaší škole
Termín realizace: školní rok 2021/2022
Co je to feminismus? Jsou všechny ženy feministky – a může být feministou muž? Proč jsou
někteří lidé na slovo „feminismus“ alergičtí a jak je to s feminismem v Česku? V průběhu
besedy se seznámíš s historií feministického hnutí a s jeho základními myšlenkami. Ve
druhé části besedy si rozdělíme role a budeme diskutovat na téma „Is the wage gap a result
of women’s choices or discrimination?“
Beseda bude v angličtině.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální a personální, občanské
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a jeho svět
Zpět na obsah
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