Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

NAKLADATEL

ANOTACE

DOSTUPNOST

Cílová
skupina

Počet
stran

Rok
vydání

Publikace které se zabývají problematikou VDO
Učíme se lépe
rozumět světu.
Metodické listy

Občanská výchova
6.–9. ročník

ANTOŠOVÁ, P.
BÁRTA, J.
URBANOVÁ, H.

FISCHEROVÁ, D.

Adra

Nakladatelství
Olomouc

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

Tiskem

žáci ZŠ a
SŠ škol

2007

Učebnice vychází z témat učebních osnov pro ZŠ;
zahrnují oblast etiky, vědy, náboženství, psychologie,
ekologie; vyrovnávají se rovněž s otázkami alkoholismu
a narkomanie, somatického a psychického vývoje
Tiskem
jedince, sexuální výchovy, handicapované mládeže,
objasňující vztah rozumu a citu, podstatu humanity a
demokracie, právo a spravedlnost, empatii, duchovní
hledání a problematiku médií.

učitelé, žáci
2. stupně
S. 67
ZŠ

Občanská výchova
HRACHOVCOVÁ,
pro 6. - 8. ročník ZŠ a
BEZCHLEBOVÁ
víceletá gymnázia

Nakladatelství
Olomouc

Učebnice občanské výchovy pro základní školy a
víceletá gymnázia obsahující učební texty a úkoly pro
žáky.

Tiskem

žáci
2.stupně
základních
škol a
?
odpovídající
ročníky
gymnázií

Metodická příručka
k Občanské výchově
pro 6.-9. ročník

Nakladatelství
Olomouc

Příručka pro učitelé povužívající učebnici Metodická
příručka k Občanské výchově pro 6.-9. ročník

Tiskem

učitelé

?

Nakladatelství
Olomouc

Učebnice občanské výchovy pro základní školy jsou
výsledkem několikaleté systematické práce skupiny
učitelů, kteří vytvořili tematicky orientované soubory pro
žáky. Metodickým základem těchto učebnic je
Tiskem
rovnováha mezi výchovnou a poznávací složkou, která
umožňuje žákům, aby si na základě samostatné práce
vytvořili názory a postoje založené na vlastních
poznatcích. Je v nich množství úkolů a námětů k práci.

učitelé a
žáci ZŠ

?

Občanská výchova
pro 6.ročník ZŠ

HRACHOVCOVÁ,
BEZCHLEBOVÁ

MATĚJKA

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

Čítanka k občanské
výchově: Člověk v
dějinách státu: Pro
základní školy
BÍLÝ, J.
(zejména pro 8. a 9.
ročník) a odpovídající
ročníky osmiletého
gymnázia.

Kompas:Manuál pro
výchovu mládeže k
lidským právům

BRANDER, P.

Hry pro výchovu k
odpovědnosti a
sebedůvěře

CANFIELD,J.,
SICCONE, F.

Ty + já = kamarádi

ČERMÁKOVÁ, J.
H., RABIŇÁKOVÁ,
D., STÖHROVÁ,
H., ŠIŠKOVÁ, T.

NAKLADATEL

Fortuna

Argo

ANOTACE

DOSTUPNOST

Publikace obsahuje soubory textů k občanské výchově,
které se dají využít nejen pro 8. a 9. třídu základní školy Tiskem
a nižší ročníky gymnázia

Manuál obsahuje podrobné popjednání o lidských
právech. Nahlíží na problematiku z širokého pohledu.
Nabízí také sérií praktických aktivit a her, které vedou k
rozvíjení znalostí a pochobení v oblasti lidských práv.
Celý dokument je rozdělen do tématických sekcí.
Součástí manuálu jsou kompletní znění dokumentů a
úmluv vážící se k lidským právům.

Cílová
skupina

Počet
stran

Rok
vydání

2. stupeň
žáků ZŠ a
odpovídající
ročníky
gymnázia

s. 79

1993

http://www.mladezvak
učitelé, žáci
ci.cz/fileadmin/user_u
ZŠ a SŠ
s. 419
pload/publikace/Komp škol
as_manual.pdf

2006

Portál

Kniha plná cvičení podporujících odpovědnost a
sebedůvěru. Je netradičně členěna, začíná cvičeními,
které vedou samotného učitele k práci na sobě samém.
Část je nazvána „Já“ jako výchozí bod a je členěna dále
Tiskem
do tří kapitol : 1. Chaos, harmonie, nebo závazek?
Učitel jako vůdce; 2. Jediný způsob jak vyučovat: Učitel
jako vzor; 3. Sebeúcta + odpovědnost = posílení: Učitel
jako kouč.

učitelé, žáci
ZŠ a SŠ
s. 384
škol

1998

ISV

Hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní
výchovu. Cílem textu je snížení počtu negativních
vztahů mezi příslušníky jednotlivých ras a národností
Tiskem
žijících na území naší republiky prostřednictvím
informací pro děti a o dětech samotných, jejich rodinách,
vnímání a vidění věcí a o dění kolem nich.

žáci ZŠ a
SŠ škol

2000

?

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

ČINČERA, J.,
Hry a výchova k
KLÁPŠTĚ, P.,
občanské společnosti
MAIER, K.

Práva dítěte : Úmluva
o právech dítěte a její
charakteristika,
mezinárodní ochrana
DAVID, R. ed.
práv dítěte a některé
další dokumenty,
rodina a základy
rodinného práva.

Základní škola
Evropské unie

59. DOČKAL, V.,
KANIOK, P.

NAKLADATEL

ANOTACE

DOSTUPNOST

Cílová
skupina

Počet
stran

Rok
vydání

BEZK

Publikace je určena pro učitele a volnočasové
pedagogy, kteří se zabývají tématem občanské
společnosti a možnostmi aktivního zapojení veřejnosti
do rozhodování. První část obsahuje základní informace
o veřejném projednávání a procesu EIA, místním
referendu, uzemním plánování a právu na informace.
Tiskem
Druhá seznamuje stručně s metodikou, vyplývající z
prožitkové pedagogiky, konstruktivismu a globální
výchovy. Ve třetí, nejrozsáhlejší, části jsou uvedeny
příklady simulačních a diskusních her vhodných k
vysvětlení vybraných pojmů a rozvinutí souvisejících
dovedností.

učitelé, žáci
ZŠ a SŠ
100
škol

2005

Nakladatelství
Olomouc

Smyslem předkládané příručky je seznámit s úvodem
do problematiky práv dítěte a s ní souvisejících
dokumentů a norem. Její jádro tvoří úplné znění Úmluvy
o právech dítěte, doplněné neoficiálním shrnutím
jednotlivých článků. Kromě charakteristiky Úmluvy a
Tiskem
jejího zařazení do mezinárodněprávního a
ústavněprávního kontextu však obsahuje také překlady
dalších dokumentů, jako je Světová deklarace o přežití,
ochraně a rozvoji dětí nebo „Poslání UNICEF“. Vhodná
jako pomůcka pro žáky základních a středních škol

učitelé, žáci
2. stupně
s. 176
ZŠ a SŠ
škol

1999

Mezinárodní
politologický ústav
Masarykovy
univerzity

Kniha pojednává o dějinách evropské integrace, o
institucích a politice Evropské unie. Poslední část knihy
Tiskem
se zabývá praktickými radami v souvislosti s členstvím v
EU.

učitelé, žáci
s. 115
SŠ

2007

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV
Čítanka k občanské
výchově : člověk
hledá sebe, člověka,
svět : určeno pro 2.
stupeň základních
škol (zejména pro 8.
roč.) a odpovídající
roč. osmiletého
gymnázia.

AUTOR

DOSTÁLOVÁ, R.

NAKLADATEL

Fortuna

ANOTACE

Učebnice základních škol, obsahující texty k občanské
výchově zaměřující se na mezilidské vztahy a smysl
života

DOSTUPNOST

Tiskem

Cílová
skupina

Počet
stran

žáci 2.
stupně ZŠ a
odpovídající s. 63
ročníky
gymnázií

Rok
vydání

1993

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

Občanská výchova
pro 9.ročník základní DUDÁK, V.
školy
Občanská výchova
pro 8. a 9. ročník
základní školy

DUDÁK, V. et al.

NAKLADATEL

SPN

Fortuna

Dovedu to pochopit?
Varianty, Člověk v
GABAĽOVÁ, D. ed.
tísni, o.p.s.
– Hrozby neonacismu

Projekt občan

QUIGLEY,
BARNSON, SMITH

Občan v demokratické
společnosti: učebnice JIRÁSKOVÁ, V.
pro střední školy

ANOTACE

Klasická učebnice pro 9. ročník ZŠ

DOSTUPNOST

Tiskem

Učebnice občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ, s texty a
náměty pro učitele a žáky. Ve dvou verzích,
Tiskem
doporučujeme verzi z r. 2005

Cílová
skupina

Počet
stran

žáci 9.
ročníku ZŠ
a
s. 173
odpovídající
ho ročníku
gymnázií
žáci 8. a 9.
ročníku ZŠ
a
s. 215
odpovídající
ch ročníků
gymnázií

Didaktický materiál umožňuje pedagogům základních a
středních škol i dalším pedagogickým pracovníkům
učitelé, žáci
http://www.varianty.cz 2. stupně
seznámit se a ve výuce pracovat s problematikou
pravicového extremismu a jeho možnou společenskou /download/pdf/pdfs_7 ZŠ a
s. 152
nebezpečností. Je rozdělen do dvou částí - teoretických 1.pdf
odpovídající
informací pro učitele a praktické části, která se skládá z
ročníky SŠ
podrobně pospasných aktivit využitelých při hodinách.

Sdružení pro
výchovu k
občanství a
demokracii

Příručka k projektu Projekt občan
(http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=vp--1--) obsahuje
tyto kapitoly: Problémy kolem nás, Výběr problému pro Tiskem
další práci třídy, Vytváření třídního portfolia, Představení
vašeho projektu.

učitelé, žáci
ZŠ a nižších s. 32
ročníků SŠ

Sociologické
nakladatelství

Tato učebnice pojednává o občanské společnosti a
státu, občanovi a rodině, občanovi a zaměstnavateli,
Tiskem
občanovi a úřadech, soudech a o občanovi a politice. Je
doplněna kreslenými vtipy.

žáci
středních
škl

s. 311

Rok
vydání

1999

2005

2008

1999

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV
Lidská práva.
Metodická příručka,
Učitelský zápisník
(Krizové oblasti,
Rasismus, Romové,
Lidé v pasti,
Rozvojová
spolupráce,
Vyrovnání
s minulostí)

AUTOR

NAKLADATEL

ANOTACE

Člověk v tísni

Metodická příručka k problematice lidských práv pro
učitele základních a středních škol.

Občanská výchova:
Učební osnovy pro 6. kol. autorů
až 9. ročník.

Fortuna

Poznej svá práva,
kol. autorů
svobody a povinnosti!

?

Práva jsou pro
všechny!

Právo pro každého

Právo v prostředí
ústavní výchovy

kol. autorů

kol. autorů

kol. autorů

kol. autorů

Nadace Naše dítě

DOSTUPNOST

Cílová
skupina

Počet
stran

Tiskem

učitelé

Seznam témat pro výuku občanské výchovy v 6. - 9.
ročníku.

Tiskem

učitelé ZŠ a
odpovídající
s. 22
ch ročníků
gymnázia

Vtipně a srozumitelně zpracované informace o
dokumentu Všeobecná deklarace lidských práv.
Obsahuje také zábavou hru.

http://www.detskaprav
jednotlivé
základních a
a.cz/poznej/download.
tématické
středních
htm
listy
škol

Dokumet obsahuje základní informace o Úmluvě o
právech dítěte a to jak pro děti, tak pro dospělé.
Součástí jsou pracovní listy, které se dají využít při
výuce.

http://www.detskaprav
jednotlivé
základních a
a.cz/prava/download.
tématické
středních
htm
listy
škol

Rok
vydání

1996

učitelé, žáci

?

učitelé, žáci

2003

Partners Czech

První učebnice práva tohoto typu pro učitele základních
a středních škol a studenty od 14 do 17 let. Obsahuje
nejen teoretické právní znalosti, ale i metodiku pro
učitele a praktické pracovní listy pro studenty. Na
základě práce s příběhem se studenti učí nejen přímo
web + CD
aplikovat uvedené právní informace na vyřešení
zápletky, ale mají možnost diskutovat v pracovních
skupinách a později společně s učitelem i o dalších
souvislostech, které se příběhu týkají.

učitelé, žáci
základních a ?
středích škl

2001

Partners Czech

Tato publikace je didaktickým materiálem pro personál
dětských domovů a výchovných ústavů. Zároveň ji ale
mohou využít i učitelé základních a středních škol, kteří web + tisk
mohou s pomocí této knihy přiblížit problematiku ústavní
výchovy svým žákům.

učitelé
základních a
?
středních
škol

2001

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

Právo pro každý den –
probační a
kol. autorů
resocializační
program

PRŮřezNÍK aneb Jak
začít s průřezovými
tématy
Průřezová témata
prostřednictvím
dokumentárního
filmu. Metodická
příručka

Bohouš a Dáša za
lidská práva.

kol. autorů

kol. autorů

KRATOCHVÍL, J.
ed.

Metodická příručka
k učebnici Občanská LENOCHOVÁ, V.,
ČERNÁ, V.
výchova pro 6.–9.
ročník základní školy

NAKLADATEL

ANOTACE

DOSTUPNOST

Cílová
skupina

Počet
stran

Rok
vydání

Partners Czech

Publikace je určena pro využití při práci s dětmi a
mládeží, zejména pro využití v probačních programech
s mladistvými pachateli trestných činů. Obsahuje 17
lekcí pro interaktivní práci zejména s rizikovou mládeží
na témata z oblasti trestní jako jsou: vandalství,
pytláctví, pašování drog, práce na černo, neposkytnutí
pomoci, internetový podvod. Jsou tu ale i lekce ke
zlepšení komunikace a řešení konfliktů.

web + tisk

učitelé,
vychovateln s. 123
é

2006

Varianty, Člověk v
tísni, o.p.s.,

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.

web.
http://www.varianty.cz
/download/pdf/pdfs_1
2.pdf + tisk

učitelé, žáci
2. stupně
ZŠ a
s. 48
odpovídající
ročníky SŠ

2008

Varianty, Člověk v
tísni, o.p.s.,

Sada
obsahuje 24 dokumentárních filmů na DVD, které svou
tematikou pokrývají všechna průřezová témata
RVP pro základní školy. Lze je využít především při
práci s žáky 2. stupně. Součástí sady je rozsáhlá
metodická příručka, která je rozdělena na dvě části:
teoretickou a praktickou.

web:
http://www.jedensvetn
učitelé, žáci
s. 48
askolach.cz/download
2. stupně
/pdf/jsnspdfs_187.pdf
+ tisk

2010

Varianty, Člověk v
tísni, o.p.s.

Příručka pedagogům umožní pracovat s tématikou
lidských práv prostřednictvím komiksových příběhů a
metod interaktivního učení. Tento výukový materiál jako
http://www.varianty.cz
jeden z prvních v České republice komplexním
učitelé, žáci
/download/pdf/pdfs_7
s. 89
způsobem zpracovává to, jakým způsobem ve školách
SŠ
3.pdf
+
tisk
pracovat s tematikou lidských práv. Hlavním cílem
příručky je přiblížit a představit často nejasný a
nejednoznačný pojem lidská práva.

2008

Příručka pro učitele vyučující občanskou výchovu v 6.-9.
ročníku základní školy a zároveň pracující s učebnicí
Tiskem
Občanská výchova od Lenochové.

1996

Vyšehrad

učitelé
základní
školy

?

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

Výchova k občanství a
demokracii. Učební
texty s metodickou
MATĚJKA, M.,
příručkou pro učitele
NOVÁK, R. SRNA,
občanské výchovy,
Z.
občanské nauky a
základů
společenských věd

NAKLADATEL

SVOD

ANOTACE

DOSTUPNOST

Učební texty s metodickou příručkou pro učitele
občanské výchovy, občanské nauky a základů
Tiskem
společenských věd: lidská práva, občanská společnost,
tržní hospodářství.

Cílová
skupina

učitelé, žáci
2. stupně
ZŠ a
?
odpovídající
ročníky SŠ

Počet
stran

Rok
vydání

2010

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

Příruční slovník
občana

MIČIENKA, M.

Nové horizonty
výchovy k občanství

kol. autorů

Sousedé : Projekt
výchovy k
vzájemnému
ONDRÁČKOVÁ, J.
respektování. Projekt
Výchova k občanství
pro základní školu.
Občanská výchova :
učební opora

PIŇOSOVÁ, J.

NAKLADATEL

Sociologické
nakladatelství

SVOD

Český helsinský
výbor

Univerzita
Palackého
v Olomouci

ANOTACE

DOSTUPNOST

Příruční slovník občana je příručka, která vymezuje
důležité pojmy, jež souvisí se životem v demokratické
společnosti. Pojednává o tématech, ve kterých by se
měl každý občan na počátku 21. století orientovat. Na
rozdíl od běžných slovníků, v nichž bývá heslo
Tiskem
definováno v několika větách, jsou v Příručním slovníku
občana všechna hesla vyložena v širších souvislostech.
Každé heslo obsahuje motivační článek, stručné
vymezení hesla, popis hesla, praktický příklad a odkaz
na další literaturu, právní předpisy a internetové zdroje.

Texty určené pro učitele a studenty vyskokých škol

Materiály pro učitele a pro žáky vyššího stupně
základních škol, obsahující metodiku a pracovní úkoly
nejen k multikulturnímu vzdělávání

Učebnice pro základní a střední školy.

Cílová
skupina

Počet
stran

Rok
vydání

učitelé, žáci
základních a
s. 283
středních
škol

2003

Tiskem

učitelé,
sutdenti VŠ

2001

Tiskem

učitelé, žáci
základních
pracovní
škol a
odpovídající listy
ch ročníků
gymnázií

1995

Tiskem

žáci 2.
stupně ZŠ a
odpovídající s. 100
ročníky
gymnázií

2008

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

POLITEIA – Sada
pracovních listů,
animací a metodik.

AUTOR

kol. autorů

Výchova k občanství a
demokracii: ukázky
PROCHÁZKOVÁ,
úloh a náměty pro
I., RAABOVÁ, E.
výuku občanské
výchovy

Občanská výchova,
Rodinná výchova
(učebnice + příručka
pro učitele)

JANOŠKOVÁ, D.,
ONDRÁČKOVÁ M.
A KOL.

NAKLADATEL

Gemini

Ústav pro
informace ve
vzdělávání

Fraus

ANOTACE

DOSTUPNOST

Sada pracovních listů, metodik, komiksů a animovaných
příběhů je koncipována jako
ucelený výukový materiál pro podporu výchovy k
občanství žáků od 12 do 15 let.
Hlavní vzdělávací myšlenka materiálu POLITEIA
vychází z předpokladu, že škola by
měla cíleně žáky zapojovat do aktivního spolupodílení
se na jejím životě a rozvoji a že
by se měla stát žákům modelem demokratického
Tiskem + CD
společenství, v němž si prakticky
osvojují potřebné znalosti a dovednosti vedoucí k
rozvoji občanských postojů
v budoucím životě. Sada je rozdělena do dvou částí
obsahujících pracovní listy
k nakopírování, metodiku ke každému listu a úvodní
animaci na DVD pro každou
lekci
Publikace Výchova k občanství a demokracii - Ukázky
úloh a náměty pro výuku občanské výchovy je určena
především učitelům občanské výchovy. Publikace
učitelům nabízí některá zajímavá výuková i diskusní
témata, která se v běžně používaných učebních
materiálech nevyskytují. Zároveň přináší ukázky
profesionálně vyvinutých úloh i dotazníků, pomocí nichž
je možné se na určité problémy žáků ptát, abychom tak
zjistili jejich znalosti i postoje k uvedeným tématům. U
těchto ukázek jsou znázorněny i výsledky našich žáků v
rámci mezinárodního výzkumu výchovy k občanství.

Cílová
skupina

učitelé, žáci
obsahuje
základních a
pracovní
středních
materiály
škol

Ke stažení:
http://www.tauris.cz/v
ychova-k-obcanstvi-ademokracii-ukazkyuloh-a-namety-provyuku-obcanskevychovy + Tiskem

Učebnice tvořená v souladu RVP, obsahuje učební
texty, zaměřuje se na činností učení žáků. Metodika pro
Tiskem
učitele obsahuje rozvrh učiva, pracovní listy a
doplňkové texty

Počet
stran

s. 54

žáci 2.
stupně ZŠ a
odpovídající
ročníky
gymnázií

Rok
vydání

2008

2001

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

Občanská výchova
pro 6.–9. ročník

AUTOR

VALENTA M.

Výchova k občanství.
SKÁCELOVÁ, J.,
Učebnice vytvořená
MRÁZKOVÁ, L.
v souladu s RVP ZV

Gender ve škole:
příručka pro vyučující
předmětů občanská
výchova, občanská
SMETÁČKOVÁ, I.,
VLKOVÁ
nauka a základy
společenských věd na
základních a
středních školách
Občanské minimum:
učební text pro žáky

SOKOL, J.,
MIČIENKA, M.,
JIRÁSKOVÁ, V.

NAKLADATEL

SPL

ANOTACE

DOSTUPNOST

Řada učebnic občanské výchovy vyhovuje RVP ZV a
splňuje požadavky na jeho využití ve výuce.
Protagonistou a průvodcem po tematických okruzích
celé této řady je chlapec, který se svými spolužáky
prožije řadu
příběhů, na nichž je rozvíjeno aktualizované učivo
Tiskem
doplněné hrovými úkoly.
Beletrizovaný text a prvky současného trendu výchovné
dramatiky vedou žáky
k progresivnímu stylu práce v hodinách občanské
výchovy. Učebnice obsahují humor a vtipné ilustrace

Cílová
skupina

Počet
stran

Rok
vydání

učitelé, žáci
2.stupně ZŠ
a
odpovídající
ročníky
gymnázií,
učitelé

Nová škola

Učebnice obsahuje přehledný výklad několika
základních okruhů z učiva probíraného v rámci RVP ZV
v 7. ročníku. Věnuje se tématům já – my – kam patřím
(identita, osobní rozvoj, vztahy mezi lidmi, soužití mezi
lidmi, naše škola, lidská setkání), já a moje kořeny
(historická tradice, kultura, kulturní rozmanitosti), já a
Tiskem
společenský systém (základní principy demokracie,
historické typy států, lidská práva v minulosti a dnes), já
a peníze (majetek a vlastnictví, rodinný rozpočet, péče o
majetek, hodnoty, základní principy tržního
hospodářství).

učitelé, žáci
s. 79
7. ročníku

2008

Otevřená
společnost

Příručka je určena pro vyučující předmětů, kteří chtějí
svojí výuku rozšířit o výchovu k rovnosti žen a mužů a o
nahlížení společenskovědních témat z genderového
hlediska. Publikace přináší alternativní pohled na
informace a témata, která jsou v těchto předmětech již
běžně vyučována. Příručka zahrnuje dvanáct kapitol a
padesát praktických cvičení, která doprovázejí každou z
kapitol příručky. Jejich prostřednictvím mohou žáci a
žákyně lépe porozumět genderovým nerovnostem a
uvědomit si podobu a vliv genderových stereotypů.

učitelé
základních a
s. 190
středních
škol

2005

s. 216

2002

Tauris

zdarma ke ztažení
http://www.osops.cz/c
z/projekty/genderovarovnost/publikacegender-ve-skole
+Tiskem

Učební texty z občanské výchovy pro žáky 8.-9. roč. ZŠ
a 1.-2. roč. SŠ a jejich učitele. Zaměřuje se na oblasti:
Tiskem
obec a stát, vláda a rozpočet, zákony a právo, svět a
lidé v něm.

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

Soubor aktivit pro
žákovský parlament

AUTOR

kol. autorů

NAKLADATEL

Gemini

ANOTACE

DOSTUPNOST

Jedná se o soubor praktických aktivit pro práci se
žákovským parlamentem. Aktivity jsou provázány s
metodickým textem, který Vám pomůže naplánovat a
realizovat jednotlivé kroky od založení parlamentu, přes
Tiskem
propagaci, přípravu voleb, trénink zástupců až po
hodnocení. Soubor vychází z britských materiálů, které
jsme adaptovali ve spolupráci s organizací School
Councils Wales.

Cílová
skupina

koordinátoři
žákovských ?
parlamentů

Počet
stran

Rok
vydání

2009

žáci

Film Honza senátorem ?

Free2choose – Meze
svobody

kol. autorů

Výchova k občanství.
Elektronická učebnice VÍCHA, M.,
LAZECKÝ, V.
k celku Člověk jako
jedinec

Senát

Varianty, Člověk v
tísni, o.p.s.,

Film o významu a činnosti senátu PČR. K filmu je k
dispozici doslovný přepis.

http://mladez.senat.cz
základních a
/senat/film-honzastředních
senatorem
škol

Určen především pedagogům věnujícím se výuce témat
nejen multikulturní výchovy. Materiál je v podobě sady
krátkých filmových klipů o situacích, ve kterých dochází
ke střetu základních lidských práv a svobod.
Sada obsahuje: DVD s 10 filmovými klipy z evropských
zemí, CD-ROM se třemi filmovými klipy z České
DVD, CD
republiky (kromě nich CD-ROM obsahuje Metodické
listy popisující možné způsoby vedení debat a listy s
podrobnými informacemi o událostech, který se věnují
filmové klipy)

Elektornická učebnice obsahuje 20 interaktivních
příprav, sadu testů s vyhodnocením, sadu zápisů s
možností tisku, metodickou příručku ve formě
komentáře, která se zobrazuje pouze učiteli.

učitelé, žáci
základních a
středních
škol

učitelé 2.
stupně
http://www.pomuckyu základních
škol a
citele.cz odpovídající
DEMOVERZE
ch ročníků
středních
škol

2009

2007

?

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

NAKLADATEL

ANOTACE
INTERNETOVÉ STRÁNKY
http://epolis.cz
http://portal.gov.cz
http://portal.justice.cz
http://www.ja-obcan.info
http://www.politeia.cz
http://www.obcan.ecn.cz
http://www.pomuckyucitele.cz
www.amnesty.cz
www.evropsky-parlament.cz
http://mladez.senat.cz/senat
www.clovekvtisni.cz
www.odyssea.cz
www.partnersczech.cz

DOSTUPNOST

Cílová
skupina

Počet
stran

Rok
vydání

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

NAKLADATEL

ANOTACE
www.zajimaveuceni.cz

DOSTUPNOST

Cílová
skupina

Počet
stran

Rok
vydání

ISBN

Seznam materiálů k VDO
NÁZEV

AUTOR

NAKLADATEL

ANOTACE

DOSTUPNOST

Cílová
skupina

Počet
stran

Rok
vydání

ISBN

