
Aktivně proti předsudkům a rasismu  
21. - 25. 3. 
 
Program: 
Datum                                čas                   doporuč. věk    obsah workshopu   

19.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Den věnovaný Židům 
 

Zdarma  
 

8.30-10.00 8., 9. třída ZŠ  

Ghetto Lodž 
Žáci a studenti se na základě analýzy archivních 
dokumentů, fotografií a vzpomínek přeživších seznámí s 
historií ghetta v Lodži a s osudy protektorátních Židů, kteří 
tam byli deportováni v říjnu a listopadu 1941. Téma 
lodžského ghetta pomůže odkrýt nové a v České republice 
málo známé aspekty genocidy Židů za druhé světové války. 
Program zahajujeme k 70. výročí začátku systematických 
deportací českých Židů. 
Práce k pěti na sebe navazujícím tématům probíhá v 
menších pracovních skupinách. Součástí programu je i 
promítání krátkého dokumentu vzniklého z materiálů pro film 
Ghetto jménem Baluty režiséra Pavla Štingla. 
Program dále využívá původních archivních materiálů z 
projektu Terezínské album ze vzdělávacího portálu 
www.holocaust.cz. 
Dílnu vede lektorka Židovského muzea v Praze 
 

 
 
 
 

40 kč / osoba 

10.30-12.00  

Židovské svátky, životní cyklus a tradice 
BADATEL 
Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a 
zvyky židů. Studenti pracují v 5 skupinách. Každý tým 
samostatně studuje jedno z 5 oblastí života židů. Studenti 
mají k dispozici texty, obrazový materiál a tématické 
předměty (judaika). Na konci programu každá badatelská 
skupina prezentuje své téma ostatním. 
Témata: 
Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Židovská svatba, 
Pesach 
Dílnu vede lektorka Židovského muzea v Praze 



 
20.3. 

Den věnovaný 
vietnamské komunitě 

v ČR 
30 kč  / osoba 

8.30-10.00 
Program pro 
ZŠ, od 4. třídy 

Vietnam 
Co se nám vybaví, když se řekne Vietnam? A jaká tato země 
opravdu je? Padá třeba ve Vietnamu sníh? Píší Vietnamci 
latinkou?  
Jak dlouho s nám žijí Vietnamci, co je k nám přivedlo  a co 
se od sebe vzájemně můžeme učit?  
Interaktivní dílnu vede lektorka z Vietnamu. 

 
 

 
30 kč / osoba 

10.30-12.00 

Program pro 
ZŠ, 

v upravené 
podobě i pro 

SŠ 

Vietnam 
Interaktivní workshop o Vietnamu, lidech, kultuře a způsobu 
života. Zamyslíme se i nad aktuální otázkou soužití 
Vietnamců s majoritou a nad obrazem vietnamské komunity 
v médiích. 
Interaktivní dílnu vede lektorka z Vietnamu 

21.3. 
 
 

Den věnovaný gender 
30 kč/ osoba 

11:00 – 12:30 SŠ 

Rovné příležitosti mužů a žen + genderové stereotypy 
v reklamách 
Náplní přednášky je úvod do problematiky genderových 
stereotypů, příklady genderových stereotypů v reklamách, 
praktický workshop – práce ve skupinách, projekce filmu k 
tématu, diskuse.  
Workshop vede lektorka sdružení NESEHNUTÍ. 

 
30 kč / osoba 

13:00 – 14:30 SŠ 

Násilí páchané (nejen) na ženách 

Náplní přednášky jsou základní východiska, seznámení s 
problematikou několika forem násilí, které zasahuje 
především ženy (tzv. genderově podmíněné násilí) (domácí 
násilí, obchod se ženami, znásilnění, ženská obřízka), 
prevence, možnosti obrany a pomoci. Součástí přednášky 
projekce tematického dokumentárního filmu. 

Workshop vede lektorka sdružení Nesehnutí. 

22.3. 
 
 
 
 

Den věnovaný fair-trade 
 

30 kč/ osoba 

9.00-10.30 8., 9.tř, SŠ 

Hořká chuť čokolády  
Jak vlastně vypadá kakaovník? Poč ti, kdo ho pěstují, nikdy 
neochutnají čokoládu?  A kdo komu za kakao a čokoládu 
vlastně platí?  
Příběhy dětí, jejichž pojítkem je kakao a čokoláda, ukazují 
problematiku nerovnosti ve světě. Studenti srovnávají vlastní 
zkušenost s prací se situací dětí v různých částech světa. 
Analyzují přínosy a rizika dětské práce pro dítě i společnost 
a hledají, jakým způsobem mohou sami zmírňovat dopady 
nucené dětské práce. Seznámí se s konceptem fair trade., 
probíhajícími kampaněmi i dalšími alternativami.  



Program zajišťují lektoři NaZemi-společnosti pro fair 
trade 

 
 
 
 
 

30 kč/ osoba 11.00-12.30 8,9. tř. ZŠ, SŠ 

Šaty dělají člověka...A kdo dělá šaty?  
Kdo, kde a za jakých podmínek šije naše oblečení? A kdo 
doplácí na jeho nízké ceny?  
Na cestě od semínka k hotovým džínům poznávají studenti 
kdo, kde a za jakých podmínek vyrábí naše oblečení. Na 
vlastní kůži studenti zjistí, jak se pracuje šičkám v textilních 
továrnách v Bangladéši. Diskutují o svých postojích k 
současnému textilnímu průmyslu a zaběhlým normám 
spotřeby a hledají možnosti zodpovědného oblékání. 
Program zajišťují lektoři NaZemi - společnosti pro fair 
trade 

23.3. 
Dopoledne věnované 

Islámu 
30 kč/ osoba 

9.00-10.30 SŚ 

Islám 
Beseda o hlavních principech islámského náboženství, 
životě muslimů v Evropě, obrazu islámu v médiích. 
Besedu vede předseda ústředí muslimských obcí v ČR 
pan Muneeb al Rawi. 

 
 
 
 

30 kč 11:00 – 12:30 
ZŠ, 1. stupeň, 
2. stupeň 

Příběh Romů 
Přijďte se podívat na novou expozici. Program hravou 
formou a prostřednictvím kratších úkolů se děti dozvědí, 
odkud Romové pocházejí. Poslechnou si pověst o romském 
zrcadle a dozví mnoho nového o tradičním způsobu života 
Romů, jejich oblékání a tradičních romských řemeslech. Na 
konci programu budou také vědět, jak vypadá romská vlajka 
či jak se jmenuje romská hymna. 
Program zajišťuje lektorka MRK 

 


