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Lekce informačního vzdělávání a besedy 

Lekce pořádáme v prostorách American Corner nebo přímo na vaší škole. 

 

FARÍDOVA JÍZDA RIKŠOU 

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ 

Termín realizace: dle dohody 

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 

Termín realizace: dle dohody 

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 

 

NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ 

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ 

Termín realizace: dle dohody 

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 

 

TOHLE JSOU SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ 

Termín realizace: dle dohody 

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 

Termín realizace: dle dohody 

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 

 


