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Povídání o 
Tůje a Kláře

Jan Bárta, 
Karolína 

Emanuelová

o.s. ADRA, 
Projekt PRVák

Omalovánky s příběhem pro děti 
předškolního věku a děti na prvním 
stupni základních škol. Příběh o 
životě Tůji  z Mongolska a Kláry z 
ČR.

K nahlédnutí na stránkách 
www.adra.cz/prvak. Lze 
objednat v o.s. ADRA za 10 
Kč.

MŠ, 1.st. ZŠ

Příběh o 
Aničce a Latifě

Jan Bárta, 
Hana 

Urbanová

o.s. ADRA, 
Projekt PRVák

Omalovánky s příběhem pro děti 
předškolního věku a děti na prvním 
stupni základních škol. Příběh o 
životě Latify z Keni a  Aničky z ČR.

K nahlédnutí na stránkách 
www.adra.cz/prvak. Lze 
objednat v o.s. ADRA za 10 
Kč.

MŠ, 1.st. ZŠ

Příběh o 
Jakubovi a 
Lengovi

Jan Bárta
o.s. ADRA, 

Projekt PRVák

Omalovánky s příběhem pro děti 
předškolního věku a děti na prvním 
stupni základních škol. Příběh o 
životě Lenga z Kambodži a Jakuba 
z ČR.

K nahlédnutí na stránkách 
www.adra.cz/prvak. Lze 
objednat v o.s. ADRA za 10 
Kč.

MŠ, 1.st. ZŠ

Materiály 
k semináři 
„Učím lépe 
rozumět světu“

Petra 
Antošová, 

Jan Bárta a 
Hana 

Urbanová

o.s. ADRA, 
Projekt PRVák, 

2007

Metodické listy se skládají ze dvou 
částí – teoretická část vysvětluje 
pojmy z rozvojového vzdělávání a 
praktická část nabízí aktivity pro 
žáky ZŠ a SŠ.

Lze objednat v o.s. ADRA ZŠ a SŠ

Manuál 
k letnímu 
příměstskému 
táboru 2008 
„Orient 
Express aneb 
cesta kolem 
světa za šest 
dní“ 

Kol.aut.
o.s. ADRA, 

Projekt PRVák, 
2009

Manuál k letnímu příměstskému 
táboru „Orient Express aneb cesta 
kolem světa za šest dní“ zaměřený 
na rozvojové země. Vhodné 
především pro organizace 
zabývající se volnočasovými 
aktivitami.

Ke stažení na stránkách 
www.adra.cz/prvak, sekce 
Metodický materiál

1. st. ZŠ

ANYANA – děti 
a svět

Kol. aut.

Agentura 
rozvojové a 
humanitární 

pomoci 
Olomouckého 
kraje, o. p. s. 

(ARPOK), 2008

Metodické materiály pro rozvojové 
vzdělávání v MŠ a na 1. stupni ZŠ. 
Metodické materiály představují 
život dětí z prioritních zemí ZRS 
ČR a život 2 dětí vietnamského 
původu žijících v ČR. Ve složce 
met. materiálu najdete aktivity 
vztahující se k životu jednotlivých 
dětí, jejich kultuře, zajímavostem o 
zemi, v níž žijí, fotografie a 
pracovní listy.

K zapůjčení za poštovné 
(anyana.arpok.cz)

MŠ, 1.st. ZŠ

MULTI KULTI. 
Menšiny v ČR. 
Metodická 
příručka pro 
základní školy.

Lenka 
Dudková 

(ed.)

Agentura 
rozvojové a 
humanitární 

pomoci 
Olomouckého 
kraje, o. p. s. 

(ARPOK), 2009

Metodická příručka představuje 
život sedmi minorit žijících na 
území ČR (Číňanů, Mongolů, 
Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců 
a obyvatel Zakavkazska). Každé 
menšině je věnována jedna 
kapitola, která je rozdělená na dvě 
části.                                                 
První část slouží jako informační 
základ o zemi a kultuře, ze které 
příslušníci menšin pochází. Druhá 
část obsahuje metodický popis 
aktivit pro realizaci jedné vyučovací 
hodiny ke každé menšině.                
Součástí příručky je CD.

K objednání (grv@arpok.cz), 
www.multi-kulti.cz, cena 
příručky 100,- Kč

2.st. ZŠ 

Publikace které se zabývají problematikou MKV a VMEGS

Seznam materiálů k MKV a VMEGS

ADRA

ARPOK
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Džbán plný 
kultur – 
prioritní země 
ZRS ČR

Kol. aut.

Agentura 
rozvojové a 
humanitární 

pomoci 
Olomouckého 
kraje, o. p. s. 

(ARPOK), 2007

Metodické materiály (příručky + 
pomůcky) k realizaci projektových 
dnů na téma prioritních zemí ZRS 
ČR pro 2. stupeň základních škol. 
Během projektového dne se žáci 
seznámí se zemí, jejím zasazením 
do regionu, zajímavostmi, 
kulturními odlišnostmi, problémy, 
principy rozvojové spolupráce a 
humanitární pomoci a jak ČR 
v dané zemi pomáhá. Jeden 
projektový den se věnuje jedné 
prioritní zemi.

K vypůjčení za poplatek 2. st. ZŠ

MULTI KULTI. 
Menšiny v ČR. 
Metodická 
příručka pro 
střední školy.

Lenka 
Dudková 

(ed.)

Agentura 
rozvojové a 
humanitární 

pomoci 
Olomouckého 
kraje, o. p. s. 

(ARPOK), 2009

Metodické příručky představují 
život sedmi minorit žijících na 
území ČR (Číňanů, Mongolů, 
Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců 
a obyvatel Zakavkazska). Každé 
menšině je věnována jedna 
kapitola, která je rozdělená na dvě 
části.                      První část slouží 
jako informační základ o zemi a 
kultuře, ze které příslušníci menšin 
pochází. Druhá část obsahuje 
metodický popis aktivit pro 
realizaci jedné vyučovací hodiny ke 
každé menšině.                                
Součástí příručky je CD.

K objednání (grv@arpok.cz), 
www.multi-kulti.cz, cena 
příručky 100,- Kč

SŠ

Česká národní 
agentura 
MLÁDEŽ

KOMPAS: 
Manuál pro 
výchovu 
mládeže 
k lidským 
právům

Kol.aut.
Česká národní 

agentura Mládež

Metodická příručka pro učitele 
základních a středních škol. 
Obsahuje aktivity s tématem 
lidských práv a související 
problematikou. Vhodné do třídy i 
pro mimoškolní činnosti.

k zakoupení ve 
knihkupectví,ke stažení na 
stránkách 
http://www.mladezvakci.cz/p
ublikace/

2.st. ZŠ, SŠ

Příliš vzdálené 
cíle        

Kol. autorů; 
Ed. Tožička 

Educon, o.s.

Rozvojové cíle tisíciletí -  Manuál 
globálního vzdělávání. 64 str., 
základní dokument kampaně 
ČpCH, 2. vydání, 2009. Podrobný 
popis rozvojových cílů tisíciletí, 
jejich (ne)plnění, grafy, čísla, 
informace.

* vytištěné dostupné zdarma 
do vyčerpání zásob
* ke stažení 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=40-
* aktualizovaná on-line verze 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=29-prilis-vzdalene-
cile

ZŠ, SŠ, VŠ

Právní a 
daňové ráje – 
zastavme 
skandál  

Francouzská 
platforma pro 
problematiku 
daňových a 

právních rájů

Educon, o.s.

36 str., formát A5, překlad z 
francouzského originálu pro Česko 
proti chudobě, 2007. 
Výraz „daňový ráj“ v nás vyvolá 
představu líbezného ostrova 
zalitého sluncem, na kterém rostou 
palmy. Ostrova, který se nachází 
kdesi na konci světa a na kterém 
se válí.

ke stažení: 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=40-ke-stazeni

ZŠ, SŠ, VŠ

Dvojplakát 
Daňové ráje 
světa / 
Neúnosná 
(finanční) 
architektura

Educon / 
Social Watch

Educon, o.s.

Plakát přibližuje jednoduchou 
formou problematiku daňových 
rájů. Na grafice podle M.C.Eschera 
jsou jednoduchou formou 
vysvětleny základní problémy 
finanční architektury a jejích 
dopadů na rozvojové země.

ke stažení: 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=40-ke-stazeni

ZŠ, SŠ, VŠ

Česko proti chudobě
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ČpCH - 
Informace, 
fakta a čísla z 
rozvojového 
světa 

Kol. autorů; 
Ed. Tožička

Educon, o.s.

Rozvojové cíle tisíciletí/Millennium 
Development Goals, Česko proti 
chudobě - Informace, fakta a čísla 
z rozvojového světa. 24 str., formát 
A4, česko-anglická brožura k 
parlamentní debatě 15.10.2007

vytištěné dostupné zdarma 
do vyčerpání zásob
ke stažení: 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=40-ke-stazeni

ZŠ, SŠ, VŠ

ČpCH - 
Informace, 
fakta a čísla z 
rozvojového 
světa

Kol. autorů; 
Ed. Tožička

Educon, o.s.
Informační zpravodaj kampaně 
Česko proti chudobě. 48 str., 
formát A4, srpen 2007.

vytištěné dostupné zdarma 
do vyčerpání zásob
ke stažení: 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=40-ke-stazeni

ZŠ, SŠ, VŠ

Brochure  
"MDGs Manual 
for Global 
Development 
Education"

Kol. autorů; 
Ed. Tožička

Educon, o.s.
52 pages, English translation of 
main document of our Campaign. 
3rd edited issue, 2007.

ke stažení: 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=40-ke-stazeni

ZŠ, SŠ, VŠ

Mediální 
příručka 
Rozvojové cíle 
tisíciletí

Kol. autorů Educon, o.s.

54 stran, 2008.  Mediální příručka 
byla připravena v rámci projektu 
„Budování kapacit NNO v 
Maďarsku, Polsku a České 
republice". Příručka obsahuje 
informace týkající se rozvojové 
problematiky, Rozvojových cílů 
tisíciletí, propagace Rozvojových 
cílů tisíci

ke stažení: 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=40-ke-stazeni

ZŠ, SŠ, VŠ

Průzkum 
zájmu o 
Rozvojové cíle 
tisíciletí

Z. Kubišová; 
O Lánský; S. 
Němčíková

Educon, o.s.

Shrnutí výsledků průzkumu zájmu 
o Rozvojové cíle tisíciletí mezi 
českými nevládními organizacemi 
exkluzivně provedeného pro 
Educon v roce 2008.

ke stažení: 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=40-ke-stazeni

ZŠ, SŠ, VŠ

100 karikatur z 
rozvojových 
zemí

epd-
Entwicklungs

politik
Educon, o.s.

Karikatury od autorů z rozvojových 
zemí na téma problémů globálního 
Jihu, světového obchodu, 
rozvojové pomoci apod. Karikatury 
lze volně šířit a používat v 
tištěných i elektronických médiích s 
podmínkou, že bude vždy uveden 
zdroj: epd-Entwicklungspolitik.

ke stažení: 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=40-ke-stazeni

ZŠ, SŠ, VŠ

Spoty 
kampaně

Kol. autorů Educon, o.s.
Video spoty kampaně a přeložené 
spoty na rozvojová témata, celkem 
11 spotů.

* on-line 
http://www.ceskoprotichudob
e.cz/?id=112-klipy
* DVD

ZŠ, SŠ, VŠ

Eseje o MDGs Kol. autorů
SMVS Youth for 

World

Vítězné eseje z projektu EU Mladí 
vyslanci MDGs. Anglické překlady 
a národní verze (česky, polsky, 
maďarsky)

vytištěné dostupné zdarma 
do vyčerpání zásob

ZŠ, SŠ, VŠ

MDGs v 
obrazech

Kol. autorů
SMVS Youth for 

World
Vítězné komiksy z projektu EU 
Mladí vyslanci MDGs.

vytištěné dostupné zdarma 
do vyčerpání zásob

ZŠ, SŠ, VŠ

Hry a krátké 
filmy o MDGs

Kol. autorů
SMVS Youth for 

World

Vítězné počítačové hry a krátké 
filmy z projektu EU Mladí vyslanci 
MDGs.

DVD zdarma do vyčerpání 
zásob

ZŠ, SŠ, VŠ

Komiks 
"Chřest"

Lukáš Glaser Educon, o.s.
Komiks na téma rozvojové pomoci, 
český vítěz soutěže v rámci 
projektu EU Mladí vyslanci MDGs.

vytištěné dostupné zdarma 
do vyčerpání zásob

ZŠ, SŠ, VŠ

ČLOVĚK V TÍSNI



NÁZEV AUTOR NAKLADATEL ANOTACE DOSTUPNOST Cílová skupina

Seznam materiálů k MKV a VMEGS

Projekt Watch 
and Change

Jeden svět 
na školách

Člověk v tísni, 
Praha 2009

Metodická příručka s informacemi 
a aktivitami + sada 10-ti DVD 
s dokumentárními filmy o různých 
tématech jako např. chudoba, 
konflikty, migrace a vzdělávání. 
Aktivity v příručce tématicky 
navazují na filmy a jimi popsanou 
problematiku.

K objednání na stránkách 
www.jedensvetnaskolach.cz, 
sekce Výukové materiály. 
Pdf příručky na webu.

SŠ

Média a 
chudoba

Jeden svět 
na školách

Člověk v tísni, 
Praha 2010

Sada obsahuje kapitoly věnované 
následujícím tematickým okruhům: 
Rozvojový žurnalismus (tj. média a 
rozvojové země), Reportéři, Média 
a islám, Využití a zneužití médií a 
Kampaně humanitárních a 
rozvojových projektů. Sada – 
složená z 8 snímků na DVD a přír

K objednání na stránkách 
www.jedensvetnaskolach.cz, 
sekce Výukové materiály. 
Pdf příručky na webu.

SŠ

Rozvojové cíle 
tisíciletí

Jeden svět 
na školách

Člověk v tísni, 
Praha 2010

Sada se věnuje MDGs, je složená 
z DVD s dokumentárními filmy a 
tištěné příručky pro pedagogy s 
interaktivními materiály pro výuku 
těchto témat.

K objednání na stránkách 
www.jedensvetnaskolach.cz, 
sekce Výukové materiály. 
Pdf příručky na webu.

SŠ

Průřezová 
témata v praxi

Jeden svět 
na školách

Člověk v tísni, 
Praha 2008

Metodická příručka „Průřezová 
témata prostřednictvím 
dokumentárního filmu v 
praxi“přináší praktické zkušenosti 
učitelů se sadou Průřezová témata 
prostřednictvím dokumentárního 
filmu“.

Tištěná verze je rozebrána. 
Dostupná na webu v pdf. 
www.jedensvetnaskolach.cz, 
sekce Výukové materiály.

ZŠ

Průřezová 
témata – 
učitelská 
zápisník 

Jeden svět 
na školách

Člověk v tísni, 
Praha 2009

Metodická příručka „Učitelský 
zápisník“ vychází ze zkušeností a 
názorů učitelů i žáků, kteří 
dlouhodobě využívají materiály 
vzdělávacího programu Jeden svět 
na školách. 

 Dostupná na webu v pdf. 
www.jedensvetnaskolach.cz, 
sekce Výukové materiály.

ZŠ

Projekt Kdo 
jiný?

Jeden svět 
na školách

Člověk v tísni, 
Praha 2010

Projekt se věnuje participaci 
mládeže, podpoře projektů 
mladých lidí zaměřených na 
globální i lokální témata. V rámci 
projektů vyšly materiály pro mládež 
příručka Kdo jiný? a Příklady dobré 
praxe.

Více informací an webu 
www.jedensvetnaskolach.cz, 
sekce pro studenty. Obě 
příručky ke stažení v pdf. 
tamtéž.

SŠ

Lidská práva I.
Jeden svět 
na školách

Člověk v tísni, 
Praha 2010

Sada DVD a metodické příručky 
pro pedagogy. Tematicky budou 
filmy zaměřeny na rozličné projevy 
diskriminace a rasismu, dále na 
témata jako jsou gender, sexuální 
orientace, stáří, nemoc, handicap, 
šikana, nedemokratické režimy, 
sociální vyloučení, chudoba.

K objednání na stránkách 
www.jedensvetnaskolach.cz, 
sekce Výukové materiály. 
Pdf příručky na webu.

SŠ a ZŠ

Společný svět
O. 

Nádvorník, A. 
Volfová

Člověk v tísni, 
Praha 2004

V publikaci naleznete teoretické 
texty týkající se problematiky 
rozvojových zemí, rozvojové 
spolupráce, globalizace, globálních 
problémů a dalších souvisejících 
témat a rovněž připravené aktivity 
využitelné ve výuce.

K objednání na stránkách 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

SŠ
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Bohouš a Dáša 
proti chudobě

O. 
Nádvorník, P. 

Chára

Člověk v tísni, 
Praha 2006

Příručka pro středoškolské 
pedagogy zpracovává jeden 
z tématických okruhů průřezového 
tématu „Myšlení v evropských 
a globálních souvislostech“. 
Průvodci příručkou jsou komiksové 
postavičky Bohouš a Dáša, které 
se zamýšlí např. nad příčinami 
chudoby, pojmy

Ke stažení na stránkách 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

SŠ

Bohouš a Dáša 
za lidská práva

Kratochvíl, J. 
(ed.).

Člověk v tísni, 
Praha 2008

Příručka představuje tématiku 
lidských práv. Průvodci příručkou 
jsou opět Bohouš a Dáša, kteří 
diskutují o tématech diskriminace, 
svoboda projevu. Terorismus, 
práva dětí atd.

Ke stažení na stránkách 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

SŠ

Bohouš a 
Dáša: klima v 
tísni

Skalická, P., 
Kociánová, 

K. (ed.)

Člověk v tísni, 
Praha 2009

Příručka přibližuje pomocí 
komiksových příběhů, textů a 
výukových aktivit  téma klimatické 
změny v minulosti a dnes. V rámci 
lekcí provází čtenáře komiksové 
postavičky Bohouše a Dáši tématy 
jako jsou například emise, globální 
klimatické změny a možnosti j

Ke stažení na stránkách 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

SŠ

Bohouš a Dáša 
na tržišti světa

Lebeda, P., 
Chára, P., 

Skalická, P., 
Novotná, M.

Člověk v tísni, 
Praha 2009

Jedná se o další metodickou 
příručku, v nichž komiksoví 
průvodci Bohouš a Dáša 
představují studentům globální 
problémy. Příručka se věnuje 
problematice ekonomické 
globalizace, zpracovává témata 
jako například rozměry globalizace, 
motory globalizace.

K objednání na 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

SŠ

Projekt Watch 
and Change

Jeden svět 
na školách

Člověk v tísni, 
Praha 2008

Metodická příručka s informacemi 
a aktivitami + sada 10-ti DVD 
s dokumentárními filmy o různých 
tématech jako např. chudoba, 
konflikty, migrace a vzdělávání. 
Aktivity v příručce tématicky 
navazují na filmy a jimi popsanou 
problematiku.

K objednání na stránkách 
www.jedensvetnaskolach.cz, 
sekce Výukové materiály

SŠ

Globální 
problémy a 
rozvojová 
spolupráce

Rozvojovka
Člověk v tísni, 
Praha 2005

Publikace se věnuje do hloubky 
globálním problémům, roli 
mezinárodních organizací  a 
rozvojové spolupráci. Součástí jsou 
i statistické přílohy, glosář 
rozvojových pojmůa mapy. 

CD - objednání na 
rozvojovka@clovekvtisni.cz, 
ke stažení na stránkách 
www.rozvojovka.cz, sekce 
Pro studenty

2.st. ZŠ, SŠ

Projekt Virus 
Free 
Generation

Rozvojovka
Člověk v tísni, 
Praha 2007

Projekt Virus Free Generation 
nabízí sadu 4 filmů a didaktické 
listy pro učitele na téma HIV/AIDS 
a subsaharská Afrika. 

K objednání na stránkách 
www.virusfreegeneration.cz, 
sekce Downloads, DVD Kit

2.st. ZŠ, SŠ

Novinář, 
rozvojová 
spolupráce a 
humanitární 
pomoc

Rozvojovka
Člověk v tísni, 
Praha 2007

Příručka rozvojového vzdělávání 
pro studenty mediálních oborů. 
Obsahuje úvod do problematiky 
rozvojové spolupráce a 
humanitární pomoci. Součástí jsou 
i praktické aktivity pro studenty VŠ 
(SŠ). 

K objednání na emailu 
rozvojovka@clovekvtisni.cz, 
ke stažení na stránkách 
www.rozvojovka.cz, sekce 
Pro studenty

SŠ, VŠ
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Dovedu to 
pochopit?

Varianty 
(kol.)

Člověk v tísni, 
Praha 2007

Výukový materiál - didaktická 
příručka a CD- je využitelný 
především pro výuku multikulturní 
výchovy a osobnostní a sociální 
výchovy. Příručka se věnuje pěti 
tématům multikulturní výchovy: 
Holocaust, Život v ghettu, Migrace, 
Mezináboženská tolerance, 
Nesnášenlivost.

Ke stažení na stránkách 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

2. st. ZŠ,SŠ

Cizinci jako 
téma

Člověk v tísni Člověk v tísni

Publikace představuje grafickou 
formou (fotografie a komiksy) 
různá témata, která se vážou 
k životu cizinců v ČR. Není přímo 
pedagogickou příručkou, ale nabízí 
se jako výborný odrazový můstek 
k jednotlivým tématům.

Ke stažení na 
www.clovekvtisni.cz, sekce 
Informační a vzdělávací 
programy, Migrace

ZŠ, SŠ

Svět bez 
konfliktů

G. Gugel, U. 
Jager

Člověk v tísni, 
Praha 2008

Jedna z prvních publikací v 
českém prostředí věnující se 
mírové pedagogice, která má 
mladým lidem ukazovat způsoby, 
jak se nenásilnou formou 
vypořádat s konfliktními situacemi, 
do kterých se dostávají. 

K objednání na stránkách 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

 2.st. ZŠ, SŠ

Začínáme s 
GRV: 
případová 
studie k 
začleňování 
globálního 
rozvojového 
vzdělávání na 
českých 
školách

P. Skalická, 
L. Sobotová 

(ed.)

Člověk v tísni, 
Praha 2009

Případová studie Začínáme s 
GRV obsahuje zkušenosti, 
doporučení a nápady čtyř středních 
škol zapojených do projektu Náš 
společný svět, které se v 
průběhu roku 2009 intenzivně 
věnovaly začlenění GRV do svých 
školních vzdělávacích programů. 
Příručka proto m

K objednání na 
wwww.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace.

SŠ

Euromodel - 
výukové 
materiály pro 
VŠ

Varianty 
(kol.)

Člověk v tísni, 
Praha 2006

Materiály projektu Euromodel jsou 
určené mladým lidem hledajícím 
kvalifikaci v oboru rozvojové 
spolupráce, a také pro dospělé, 
kteří se snaží o svoji rekvalifikaci.

Ke stažení na 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

VŠ

Průřezník aneb 
jak začít s 
průřezovými 
tématy

Kociánová, 
K. (ed.)

Člověk v tísni, 
Praha 2008

Příručka obsahuje podrobné 
popisy 10 lekcí a projektů 
věnovaných uvedeným tématům a 
obecný text o průřezových 
tématech. Aktivity a projekty, které 
příručka představuje, mohou 
sloužit jako náplň hodin, v nichž 
budete pracovat s průřezovými 
tématy.

Ke stažení na 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

2.st. ZŠ, SŠ

S 
vietnamskými 
dětmi na 
českých 
školách

J. Černík et 
al.

H&H

Aktivity a projekty, které příručka 
představuje, vám mohou sloužit 
jako náplň hodin, v nichž budete 
pracovat s průřezovými tématy i 
jako zdroj inspirace pro další práci 
s těmito tématy.

K objednání na 
www.nakladatelstvihh.cz, 
cena 150,- Kč

ZŠ, SŠ

Rozvojové 
vzdělávání. 
Manuál pro 
učitele 2. 
stupně 
základních 
škol.

Kol. aut.
Charita ČR a MKC 

Praha

Jednotlivé kapitoly manuálu jsou 
řazeny podle Rozvojových cílů 
tisíciletí. Manuál obsahuje 
metodicky popsané aktivity a 
pracovní listy.

K objednání na 
www.charita.cz, sekce 
Rozvojové vzdělávání, Ilona 
Gajdíková

2.st. ZŠ

Inex-SDA

H&H

Charita ČR
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Jak se hraje 
fotbal v Africe

Robin 
Ujfaluši

INEX-Sdružení 
dobrovolných 

aktivit

Publikace nabízí reportážní 
zápisky nabízející pohled 
cestovatele a analýzy souvislostí, 
které čerpají z bezprostřední práce 
s mladými fotbalisty a fotbalistkami 
ze slumů na kraji keňské 
metropole Nairobi. Publikace může 
sloužit jako zdroj informací k dané 
problematice.

K objednání na 
www.fotbalprorozvoj.org, v 
knihkupectví

ZŠ, SŠ

Hakuna matata Kol. aut.
INEX-Sdružení 
dobrovolných 

aktivit

Brožurka se souborem fotografií, 
které pořídily děti žijící v afrických 
slumech. Nabízí zajímavý pohled 
na jejich život jejich očima a 
zároveň návod na aktivitu pro žáky.

K objednání na 
www.inexsda.cz, 
fotbal@inexsda.cz

MŠ, ZŠ, SŠ

Nejen čísla
IOM/UNHCR 

(2006)

Vzdělávací materiál věnující se 
migraci a azylu v Evropě. 
Obsahuje informace o dané 
problematice, praktické aktivity a 
DVD s filmem.

Ke stažení 
na:http://www.unhcr.org/num
bers-toolkit/Manuals/NJN-
FINAL-CZ.pdf

2.st. ZŠ, SŠ

Najít nový 
domov

UNHCR
Publikace obsahuje podkladové 
informace a aktivity na téma 
integrace uprchlíků.

Ke stažení na www.unhcr.cz, 
sekce Publikace,Pomůcky k 
výuce.

SŠ

My a ti druzí Kol. aut.
Multikulturní 

centrum Praha

Příručka pro multikulturní výchovu 
na ZŠ, seznamuje se světem 
různých národů a náboženství 
(Číňané, Romové, monoteistická 
náboženství, národy a národnosti 
na území Ruské federace). 
Příručka obsahuje texty a k nim 
aktivity.

K objednání na www.mkc.cz, 
sekce knihovna, naše 
publikace

1. st a 2.st. ZŠ

Šampióni pro 
Afriku

Benedict 
Steilmann, 

Claudia 
Steiner

Salesiánská 
asociace Dona 

Boska

Interaktivní počítačové hry 
Vítězové ulice pro žáky 8 - 12 let a 
Dobrodružství v Kapském Městě 
pro 13 - 19 let, které jsou 
doprovázeny didaktickými 
materiály a pracovními listy. K 
dispozice na DVD  a v online verzi 
v češtině, angličtině, němčině, 
italští

Online na www.sampioni.cz, 
DVD k objednání na webu 
do vyčerpání zásob. 

ZŠ a SŠ, volnočasové 
kluby, domovy dětí a 
mládeže, dětské 
domovy a jiné (8 - 19 let)

Svět 
v nákupním 
košíku:

Eva Malířová 
(ed.)

Společnost pro 
Fair Trade

8.,9.tř. ZŠ,SŠ

8.,9.tř. ZŠ,SŠ
8.,9.tř. ZŠ,SŠ
8.,9.tř. ZŠ,SŠ
8.,9.tř. ZŠ,SŠ
8.,9.tř. ZŠ,SŠ
8.,9.tř. ZŠ,SŠ

8.,9.tř. ZŠ,SŠ

Tématické sešity nabízejí 
podrobnou metodiku, pracovní listy 
a podkladové informace pro 
realizaci dílen, které propojují naši 
spotřebu s vybranými 
ekonomickými, sociálními a 
environmentálními problémy 
rozvojových zemí a jejich obyvatel. 
Více viz 
www.svetvnakupinimkosiku.cz/skol
y

Multikulturní centrum Praha

SADBA

Společnost pro Fair Trade

Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy 
Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje 

Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení 

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce
Šaty dělají člověka.. A kdo dělá šaty? Bavlna 

UNHCR

Ukázky ke stažení na 
www.svetvnakupnimkosiku.c
z, k objednání na webu (90 
Kč/ks, DVD 150,- Kč/ks)

Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod

Coca-colonizace. O nadnárodních 
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Global Issues 
in the ELT 
Classroom

Martina 
Pavlíčková 

(ed.)

Společnost pro 
Fair Trade 

(2008)

Globální témata ve výuce 
angličtiny – materiál pro lektory a 
učitel AJ, který pomůže studentům 
orientovat se v aktuálních 
globálních problémech, hledat 
jejich příčiny a souvislosti s našimi 
životy. Nabízí 30 vypracovaných 
plánů hodin pro úrovně mírně, 
středně pokročilí a pokročilí 
studenti.Tématické rozdělení je 
podle osmi Rozvojových cílů 
tisíciletí OSN.                                 

Ukázky ke stažení na 
www.globalissues.eu, k 
objednání (350,- Kč CD, 
500,-Kč tištěná publikace) 
na webu

2.st.ZŠ, SŠ

Watoto
Společnost pro 

Fair Trade

Soubor komentovaných obrázků 
čtyř dětí z rozvojových zemí a 
manuál k jejich použití. Materiál je 
přeložený do češtiny z irského 
originálu (org. Trocaire). Aktivity 
určené pro předškolní děti. 
Leckteré z nich použitelné i pro děti 
na 1. stupni. Více na 
www.fairtrade.cz/watoto

K objednání na 
www.fairtrade.cz/watoto 
(300,-Kč CD)

MŠ, 1.st. ZŠ

Playing Fair 
aAlternatives - 
Hrajeme si fér

Společnost pro 
Fair Trade

Desková hra pro 2 – 6 hráčů od 14 
let (90min). Hra je simulací 
světového obchodu s bavlnou. 
Vyšším cílem hry je uvědomit si 
negativní dopady pěstování a 
zpracování bavlny a náročnost 
celého obchodu s bavlnou na 
dopravu. Cílem samotné hry je 
pomocí získávání kladných – 
zelených – bodů tyto negativní 
dopady změnit. Více na 
http://www.fairtrade.cz/index.php?clanek=
446.

K objednání na 
www.fairtrade.cz, sekce 
Rozvojové vzdělávání, 
Playing Fair Alternatives 
(340,-Kč)

2.st. ZŠ, SŠ

Svět do všech 
předmětů

Kol. aut.
Společnost pro 

Fair Trade a 
ARPOK (2009)

Příručka je sbírkou aktivit pro 2. 
stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Má 
za cíl inspirovat pedagogy k 
zapojování globálních souvislostí 
do výuky v konkrétních 
předmětech. Aktivity jsou 
vystavěny na principech 
konstruktivistické pedagogiky, jsou 
rozděleny do šesti témat: 
ekonomická globalizace, kulturní 
rozmanitost, přírodní zdroje, 
migrace, dětská práva a rozvojová 
spolupráce.

K objednání u organizací. 
Ukázky ke stažení na 
webu:http://www.fairtrade.cz/
index.php?clanek=653

2.st. ZŠ

CZECHKID Dana Moree

Metodika přináší podklady a 
aktivity témat multikulturní výchovy. 
Mezi vybranými tématy naleznete 
např. menšiny v ČR, problematika 
náboženství, problematiku 
uprchlictví atd.

Ke stažení na: 
http://www.czechkid.cz/

2.st. ZŠ, SŠ

Než začneme s 
multikulturní 
výchovou

Dana Moree 
a Varianty

Člověk v tísni

Úvod příručky tvoří teoretické 
shrnutí základních směrů 
multikulturalismu a jejich vlivu na 
podobu multikulturní výchovy 
spojené s analýzou MKV jako 
průřezového tématu v rámcových 
vzdělávacích programech. 
Základem příručky je potom text 
věnující se praktickému začlenění 
témat multikulturní výchovy do 
výuky pedagogů.

Ke stažení na 
www.varianty.cz, sekce 
Naše nabídka, Publikace

ZŠ, SŠ, VŠ

Dana Moree

Jiří Hruška
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Globální a 
environmentál
ní výchova na 
pobytových 
akcích

Jiří Hruška
Ekocentrum 

Paleta

Příručka přináší výběr 
osvědčených a dlouhodobě 
vyzkoušených aktivit se žáky 2.st. 
ZŠ a studenty SŠ. Publikace je 
rozdělena do 8 bloků: Mezilidské 
vztahy, Rozmanitost přírody, Vztah 
člověka k přírodě, Globální 
souvislosti a globální problémy atd.

K objednání na 
www.ekocentrumpaleta.cz, 
sekce Obchůdek s 
pomůckami a literaturou, 
cena 200,-Kč

2.st. ZŠ, SŠ

Svet je len 
jeden

Juraj Hipš, 
Petra 

Ďurišová
Živica

Příručka globálního rozvojového 
vzdělávání obsahuje teoretická 
východiska o tématech jako jsou: 
rozvojové vzdělávání, distribuce 
bohatství, globalizace, dětská 
práce, fair trade, rozvojové cíle 
tisíciletí. Navíc obsahuje 16 
rozpracovaných aktivit (plánů 
vyučovacích hodin) s pracovními 
listy na kopírování.

Více na www.zivica.sk, 
sekce Projekty, Rozvojové 
vzdělávání, Metodické 
příručky ke stažení

2.st. ZŠ

Svet naruby Živica

Mapa světa v Petersově zobrazení 
(zobrazení podle skutečné plochy 
povrchu země), svět na ní „stojí na 
hlavě“ – mapa je vhodná pro 
zrelativizování vztahů mezi 
kontinenty a zeměmi. Plus mapy 
chudoby, koncentrace emisí atd. 
K mapě náleží příručka 
s aktivitami. 

Více na www.zivica.sk, 
sekce Projekty, Rozvojové 
vzdělávání, Metodické 
příručky ke stažení

2. st. ZŠ, SŠ

AIDS zabíja 
Afriku

Slovenská 
katolická 
CHARITA

Publikace nabízí informace o viru 
HIV a chorobě AIDS, o velikosti 
této pandemie a jejích dopadech, 
zvláště na chudé státy 
subsaharské Afriky. Snaží se, aby 
mladí lidé postupně prolomili 
bariéry, které mají v sobě, a začali 
se o tuto problematiku zajímat. 
Měli by pochopit, že HIV a AIDS 
není jen nemoc, ale i sociální 
fenomén, který výrazně ovlivňuje 
jednotlivce, rodiny, zdravotnictví, 
školství a hospodářství. Úzce 
souvisí s chudobou, sociálním 
vyloučením, diskriminací atd. 
Publikace nabízí skutečné příběhy 
a příklady aktivit.

Ke stažení na: 
http://www.mladacharita.sk/s
tahuj.html

2. st. ZŠ, SŠ

Vzdelavanie pre 
rozvoj

Susan 
Fountain

UNICEF SK

Publikace je rozdělená do 5 částí, 
které se věnují globálním tématům: 
provázanost věcí, obrazy a jejich 
vnímání, sociální spravedlnost, 
konflikt a jeho řešení, změna a 
budoucnost. Nabízí pedagogům 
jak objevit spojitosti mezi lokálním 
a globálním a jejich vzájemným 
propojením. Aktivity v publikaci 
jsou rozděleny do 3 úrovní dle 
věku cílové skupiny - 1. úroveň: 7-
11 let, 2. úroveň: 12-15 let, 3. 
úroveň: 16-18 let.

Ke stažení na: 
www.unicef.sk, sekce Školy, 
Publikace na stažení

ZŠ, SŠ

UNICEF SK

Slovenská katolická CHARITA

ŽIVICA
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Dve tváre 
jedného světa - 
pre materské 
školy

Milota 
Zelinová, 

Eva 
Fülopová

UNICEF SK

Publikace nabízí konkrétní aktivity 
pro téma globální a multikulturní 
výchovy v MŠ. První část se věnuje 
osobnostnímu rozvoji dítěte, další 
rozvojovým cílům tisíciletí a 
poslední rozmanitosti kultur a ras.

Ke stažení na: 
www.unicef.sk, sekce Školy, 
Publikace na stažení

MŠ

Dve tváre 
jedného světa - 
pre základné 
školy

Albín 
Škoviera

UNICEF SK

Publikace volně navazuje na 
příručku pro MŠ, je rozdělená do 4 
částí a věnuje se tématům Škola u 
nás a tam, Proč chodit do školy?, 
Škola volá, Proč je dobré, že i 
dívky mohou chodit do školy.

Ke stažení na: 
www.unicef.sk, sekce Školy, 
Publikace na stažení

1.st. ZŠ (6-10let)


