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Milé učitelky, milí učitelé,
do nového školního roku Vám přejeme hodně energie na začleňování globálních témat do výuky a
do života školy a posíláme inspiraci a konkrétní nabídky, které Vám v tom mohou pomoci.
Přejeme Vám příjemné čtení.
Za tým Světové školy Zuzana Daubnerová, Lenka Pánková a Petra Svatková
Varianty / Člověk v tísni, ARPOK a ADRA

Aktuality
Cena inspirace Světové školy je tu pro Vás. Přihlaste
se!
Hledáme Světové školy, které se chtějí podělit o svůj příběh a zkušenosti a inspirovat ostatní.
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Přihlaste se do 1. ročníku Ceny inspirace Světové školy – ocenění určeného pro školy, které jsou

Past Issues

Translate

zapojené do programu Světová škola a které ve své činnosti řeší globální témata na lokální
úrovni. Slavnostní vyhlášení proběhne 11. listopadu na půdě Senátu ČR. Buďte u toho!

Jak se přihlásit? Natočte video, pošlete jej svému koordinátorovi (do 30. 9. 2022) a vyplňte krátký
formulář. Podrobnější informace najdete na našem informačním letáčku nebo ZDE.

Webinář Světovka pro celou školu (24. 10. 2022)
Chtěli byste, aby Světovou školou „žili“ i další žáci a kolegové z vaší školy? Zajímá vás nahlédnout
pod pokličku jiných Světových škol, více spolu sdílet, co se osvědčuje i co „drhne“ a co s tím? Rádi
bychom vám nabídli možnost vyzkoušet si to, a přitom využít Kontinuum Světových škol jako
pomocníka k celoškolnímu přístupu a vzájemnému propojování. Pojďte se s námi setkat na
odpoledním webináři 24. 10. 2022. Více informací již brzy ZDE.

Listopadový online Světový kabinet (10. 11. 2022)
Srdečně Vás zveme na další Kabinet Světové školy. Světový kabinet nabízí prostor pro diskuzi,
sdílení a řešení témat, se kterými se ve „Světovce” potýkáte. Přijďte načerpat inspiraci. Potkáme
se ve čtvrtek 10. listopadu od 16 do 17 hodin na online platformě ZOOM. Téma a odkaz na
přihlašování budou zveřejněny v novinkách na webové stránce www.svetovaskola.cz. Těšíme se
na Vás!
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Termíny všech prezenčních setkání Světových škol (pro stávající světové školy jsou to Světové
odpoledne a Summit Světových škol) i online kabinetů najdete na webu Světové školy v sekci Ke
stažení nebo ZDE. Těšíme se na setkání s Vámi, ať už osobně, nebo přes obrazovku. V případě
dotazů kontaktujte svoji koordinátorku – Zuzku (zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz), Lenku
(lenka.pankova@arpok.cz) nebo Petru (petra.svatkova@adra.cz).

Pozvánky na akce
Komiksová soutěž ADRA (12. 9. – 31. 10. 2022)
Komiksová soutěž ADRA vstupuje do svého sedmého ročníku a opět má co nabídnout.
Překonáme loňský ročník? Pevně věříme, že ano! Její maskot pan Planetka se oblékl do nového
hávu a netrpělivě čeká na komiksová díla začínajících autorek a autorů. Ti mohou letos soutěžit ve
dvou věkových kategoriích, jsou určené pro žáky ze základních a středních škol i jednotlivce.
Tematické kategorie opět vycházejí ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN a je jich již tradičně pět:
Kvalitní život, Odpovědný rozvoj, Férová společnost, Naše planeta a Bezpečný svět.
Na vítěze čekají zajímavé ceny s komiksovou tematikou a možnost zúčastnit se kreativního
workshopu s ukrajinskou umělkyní, ilustrátorkou a komiksovou kreslířkou Hannou Kotvun. Jejich
díla budou po slavnostní vernisáži vystavena v Cafe Prostoru v Národní technické knihovně.
Promluvit bublinou a vyjádřit se ke společenským a environmentálním problémům mají soutěžící
možnost až do 31. října. Vice se dozvíte na www.komiksovasoutez.cz.

Webinář Komiks ve výuce s Klárou Smolíkovou (3. 10. 2022)
Připojte se na náš webinář, který se bude konat v pondělí 3. 10. 2022 a který je pro všechny
účastníky zdarma. Co získáte? Nápady a náměty, jak žáky s komiksem seznámit, jak je
podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu nebo třeba odpovědi na
otázky: Co se z komiksového způsobu komunikace mohou děti naučit a jak se do něj mohou samy
zapojit? Má komiks moc nastartovat čtenářství, pomoci naučit cizí jazyk nebo podnítit zájem o
současná globální témata? Pro více informací a přihlášení pokračujte ZDE.
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Klima v tísni (B-learning) (6. 10. 2022 – 6. 11. 2022)
Proč se mění klima? Jak souvisí klimatická změna s lidskou společností a co s ní můžeme dělat?
A proč a jak o klimatické změně učit? Hledáte-li informační a metodickou podporu pro výuku o
změně klimatu, přihlaste se do nového b-learningového cyklu Klima v tísni. Kurz je určen
pedagogům všech předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ/SOŠ a je zdarma. Přihlásit se můžete ZDE. Pro
další informace kontaktujte Veroniku Ambrozy (veronika.ambrozy@clovekvtisni.cz).

Panenky s osobností (13. 10. 2022 – 13. 1. 2023)
Panenky s osobností neboli Persona Dolls jsou výukovou metodou, která pomáhá dětem mluvit o
sobě, seznamovat se se situacemi, které mohou ony či jiné děti prožít, a bránit se, když se jim
někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému mateřskému jazyku.
Zájemci o práci s metodou Persona Dolls mají možnost absolvovat akreditovaný 72hodinový kurz
„Dialogem k respektu – školení pro práci s Persona Dolls”. Cílem kurzu je osvojit si práci s
panenkou podle přístupu vědomé práce s předsudky. Na kurzu si vytvoříte vlastní panenku
Persona Doll podle potřeb skupiny dětí, se kterou pracujete, a získáte zpětnou vazbu ke své praxi
s panenkou. Kurz střídá praktické, teoretické a sebezkušenostní aktivity. Naučíte se, jak díky
Persona Dolls s dětmi mluvit o tématech, která se těžko vysvětlují. Více informací najdete ZDE.
Kontaktní osobou kurzu je Petra Skalická (petra.skalicka@clovekvtisni.cz).

Učím o klimatu (17. – 18. 10. v Praze, 31. 10. – 1. 11. v Ostravě)
Přemýšlíte, jak učit o změně klimatu? Hledáte oporu v odborném obsahu, ale také ověřené a
funkční metody? Přihlaste se na bezplatný dvoudenní seminář v Praze (17. – 18. 10.) nebo
Ostravě (31. 10. – 1. 11.), který se zaměří na využití projektové metody v klimatickém vzdělávání a
upozorní na další aspekty, které je třeba ošetřit při otevírání tématu klimatická změna ve výuce
(např. emoce). Ze semináře si kromě metod a zdrojů informací odnesete také paletu aktivit, které
můžete hned následující den využít při diskuzi o klimatu s Vašimi žáky! Bližší informace a
registrace na kurz v Praze ZDE, bližší informace a registrace na kurz v Ostravě ZDE. V případě
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Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb čtenářská
gramotnost v globálním vzdělávání (31. 10. 2022)
Přihlaste se na seminář s Ninou Rutovou, Lenkou Pánkovou a Johankou Krajčírovou, který se
uskuteční v pondělí 31. 10. 2022 na Sluňákově (Horka nad Moravou u Olomouce). Seminář je
zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědná spotřeba, jinakosti, migrace, ochrana životního
prostředí) do výuky různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti.
Čtenářská gramotnost je rozvíjená prostřednictvím tématu propojenosti světa a dalších vybraných
globálních témat. Pedagogové získají metodický materiál „Svět v souvislostech na 1. stupni
základních škol“. Více informací naleznete ZDE.

S knížkou „Největší přání” do výuky (9. 11. 2022)
Přihlaste se na seminář s Ninou Rutovou, který se bude konat ve středu 9. 11. 2022 v Praze! Co
Vás čeká? Na semináři budeme pracovat s knihou Ester Staré Největší přání, která byla
nominována na Zlatou stuhu a oceněna za inovace ve vzdělávání cenou EDUína 2019. Během
semináře si ukážeme, jak se můžeme s dětmi ponořit do čtení a přitom přemýšlet o rozmanitosti ve
světě. Budeme hledat odpovědi na aktuální otázky nebo plnit drobné úkoly k rozvoji představivosti
a kritického myšlení. Co získáte? Především inspiraci do mnoha hodin v různých předmětech. Pro
více informací a přihlášení pokračujte ZDE.

Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání!

(15. 11. a 23. 11.

2022)
Mezinárodní Týden globálního vzdělávání je osvětová akce, kterou už od roku 1999 pořádá NorthSouth Centre pod záštitou Rady Evropy. Ve třetím listopadovém týdnu se napříč Evropou zapojují
školy, další instituce a veřejnost do osvětových kampaní. Česká republika je toho součástí. Buďte i
Vy!
Některé akce se teprve ladí, ale již nyní se můžete podívat na nabídku dvou z nich.
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V úterý 15. listopadu 2022 vyvrcholí Týden globálního vzdělávání pod taktovkou ARPOKu.
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Organizace si pro přihlášené školy připravila balíček lekcí, webinář zaměřený na digitální
dovednosti (3. 10. 2022) pro vybrané žáky, tvorbu komiksů, videí či plakátů a online
konferenci s odborníky (15. 11. 2022). Termín pro přihlášení je úterý 20. 9. 2022. Veškeré
informace naleznete ZDE.
Ve středu 23. listopadu 2022 (14:00–19:00) proběhne v Kampusu Hybernská v Praze
festival GRV pořádaný organizacemi sdruženými ve FoRS, který se zaměří na to, jak v
dnešním propojeném světě žít udržitelně a co můžeme udělat my jako jednotlivci, studenti,
učitelé a občané. Těšit se můžete na řadu zajímavých workshopů, panelovou diskuzi a
další doprovodný program. Více informací naleznete ZDE.

Inspirace od nás
Jak na žákovské kampaně? S odvahou.
Hledáte inspiraci pro místní akce? Chcete se dozvědět o kampaních, které pořádali žáci se svými
učiteli na jiných školách? Pak si stáhněte zbrusu nový sborník „Jak na žákovské kampaně? S
odvahou”, v němž představujeme inspirativní žákovské kampaně pro veřejnost. Ty v letech 2021–
2022 za pomoci svých učitelů a učitelek zorganizovaly týmy žáků z dvanácti škol, které se zapojily
do projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“.
V realizaci místní akce Vám také může pomoci sborník s názvem „Myslete na svět! Jak vytvořit
vlastní kampaň?“, který vydal ARPOK v roce 2020. V něm najdete doporučení, jak můžete kampaň
plánovat, realizovat a hodnotit nebo kde se dále inspirovat.

Publikace Učíme v globálních souvislostech
Metodik pro výuku globálních témat není nikdy dost. Stáhněte si novou metodiku „Učíme v
globálních souvislostech“, kterou v červnu 2022 vydal ARPOK. Tato publikace nabízí výběr 12
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ARPOKem. Aktivity byly vybrány napříč věkovými skupinami, pro které jsou určeny, následně byly

aktualizovány či upraveny. Publikace obsahuje 3 lekce pro 1. stupeň ZŠ a 9 lekcí pro 2. stupeň ZŠ
a SŠ. Publikaci si můžete stáhnout ZDE.

Online kurz Učíme o globálních souvislostech
Chcete získat informace pro výuku globálních problémů? Chcete si vyzkoušet metody kritického
myšlení? Hledáte inspiraci do výuky?
Zveme Vás do online kurzu „Učíme v globálních souvislostech“. Čeká na Vás výběr ze čtyř
globálních témat, práce s metodami kritického myšlení nebo lekce a aktivity do výuky. Délka kurzu
je 10 hodin, je však pouze na Vás, jak si ji rozložíte. Kurz tak můžete absolvovat prakticky kdykoliv
a kdekoliv, potřeba je internetové připojení. Více informací získáte ZDE.

Nauč mě to – online kurz češtiny pro ukrajinské
asistenty pedagoga
Bezplatný kurz je určen pro ukrajinské rodilé mluvčí, kteří budou působit v českých školách na
pozici asistenta pedagoga nebo na jiné pedagogické pozici. V kurzu si mohou procvičit slovní
zásobu důležitou pro pedagogickou práci a také se připravit na situace, které mohou nastat během
jejich práce ve škole.
Po dokončení kurzu získá absolvent certifikát. Kurz můžete začít studovat ZDE. Pro více informací
se obraťte na Veroniku Kartákovou, veronika.kartakova@clovekvtisni.cz.

Inspirace ze Světových škol
Moře nápadů z CZŠ sv. Ludmily v Opavě
Žáci CZŠ sv. Ludmily během školního roku 2021/2022 zjišťovali, že ač je moře daleko, je pro nás
velice důležité. Naučili se, jak moře chránit a pomáhat mu, hospodařit lépe s odpadovým
materiálem a zbytečně nenakupovat nový. Žáci uspořádali naučnou výstavu svých výtvarných a
literárních prací na téma „moře“ pro děti a jejich rodiče v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Pro
účastníky výstavy připravili vědomostní soutěž „Moře, záleží nám na tobě“. Výstavu je možné i s
připravenou soutěží zapůjčit dalším školám.
Rodiče i žáci uháčkovali mořská zvířátka pro školní aukci a výtěžek z prodeje podpořil organizaci
Mořské želvy, ale i uprchlíky z Ukrajiny.
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Během celého roku žáci vymýšleli nejrůznější možnosti využití pro odpadový materiál, z nichž poté
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vytvořili inspirativní katalog nápadů na výrobky z odpadového materiálu. Katalog byl slavnostně
pokřtěn na zahradní slavnosti pro žáky i veřejnost.

Třebenické férové dny a Fairtradová kavárnička stávají
tradicí
Už pátým rokem pořádá Základní škola Třebenice férové dny a s nimi spojenou Fairtradovou
kavárničku. Akce každý rok zaznamenává větší zapojení žáků i veřejnosti. Ta poslední se
uskutečnila v říjnu loňského roku a návštěvnost na Paříkově náměstí byla rekordní. Možná to bylo
tím, že se lidé po covidové pauze těšili na společné setkání, počasí akci přálo nebo tím, že v
Třebenicích ví, jak být světoví. Férové dny představily lokální a férové výrobky, které mohli
návštěvníci za poslechu hudby ochutnat. Ve stáncích byly k zakoupení marmelády, mošty,
sladkosti, zelenina, ovoce, ale i výrobky žáků. Škola připravila pro malé i velké soutěže a dílničky a
setkání doplnila o „Výstavu na stromech“ na téma „Život v bavlně“. Tu zapůjčila společnost
Fairtrade Česko a Slovensko, která je jejím dlouhodobým partnerem. Díky výtěžku z akce se
žákům podařilo adoptovat chameleona ze ZOO Dvůr Králové a podpořit útulek pro opuštěné kočky
v Černivě.
Jak se akce vydařila, si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Třeba se na příštích Třebenických
férových dnech společně potkáme.

Gymnázium Frýdlant boří bariéry
V rámci oslav 75. výročí školy pořádá světový tým frýdlantského gymnázia 24. září již pátý ročník
charitativního běhu s názvem „Boříme bariéry aneb spolu to jde líp“. Návštěvníci se mohou těšit
také na dílny, kde si budou moci vyzkoušet kompenzační pomůcky lidí s handicapem nebo si
zahrát bocciu. Přijďte se do Městského parku Frýdlant proběhnout i Vy nebo se touto akcí
inspirujte na Vaší škole!
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