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Gerechtigkeit/Spravedlnost  
Kinderrechte/Práva dětí 

 

Materiál 

 

Gong nebo zpívající mísa pro zadání času jako signál na konec pracovní doby  

 

1. Skupinová práce 

Listy A4 rozčtvrcené napříč (popř. pro každou skupinu lístek v jiné barvě)  

Plakátové fixy 

 

Materiál pro skupinovou práci: Pracovní list s historickým dokumentem 

výčet normální dětské práce v našem vlastním širším prostředí před cca 150 lety. (tabelární přehled z Lippe. 

Pracovní oblasti tehdejších dětských pracovníků seřazeny abecedně a pracovní karta 12leté dívky, k tomu)  

dotazníkový list k AB   

 

Historický obraz (materiál Misereor A3a z „Schuften statt in die Schule zu gehen“) jako informační list k 

odnesení, s doplnění z internetových stránek na zadní straně A3(b) 

 

 

„Ti, co mají štěstí“ a „smolaři“ – dětští pracovníci… 

Připravené „losy“ (fotografie pracujících dětí nebo jen informační kartičky s: narozen v... žije jako ...)  

 

Zadání úkolu „Dětská práce prakticky“ 

1. Skládat pytlíky, 

Kartičky s úkoly pro stoly se skupinami s nakresleným návodem na skládání (srv. složku Misereor „Pracovní 

místo ulice“ list A7  

nebo na www.labbe.de/zzzebra/ heslo: Kinder haben Rechte  

nebo www.pinterest.de/explore/papiertüten  

nebo kikisweb.de/basten/mitpapier/falten/tuete 

Balící papír formát A5, tužkové lepidlo a nůžky 
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Popř. nálepky s Mundani a heslem: 

„To nám pokvete v budoucnosti: veselý barevný svět bez dětské práce!‘ 

nebo si je žáci sami popíší a dají je ve svém jazyce druhé skupině  

 

2. Materiál na třídění, odpočítávání/vážení a plnění  

např. kamínků, semínek, fazolí nebo sirek ...) 

Přesýpací hodiny pro každou skupinu na měření času nebo signál gongem 

 

Symbolicky je u jednoho místa u stolu jedna sklenice vody a jeden plátek knäckebrotu 

 

O polední přestávce jako nabídka: zpracovávat „náhrobní kameny“  

Kámen na otesávání a nářadí, ochranné brýle 

a / nebo vodní „parkúry“ (viz Misereor materiál A3 z pracovního místa Dům a dvůr) 

 

Dvojjazyčný kvíz na tématu „Dětská práce dnes“  

s výběrem odpovědí, které je třeba zakřížkovat 

Listy s řešením v jednotlivých jazycích, které si mohou odnést 

vybrané krátké filmy v angličtině 

Unicef DVD 04 „Dětská práce a děti na ulici“ unicef.de © 2012  

 

Výstava k tématu  

Materiál k výstavě vždy s českým překladem k tomu: 

- Plakáty Misereor (výstavní plakáty ze složky Misereor)  

- „Malé ruce, křivá záda“ výstava Unicef  

(Materiál Unicef jako download a na DVD) 

- mapa světa 

 

Jednotlivá práce s dotazníkovým listem (německy, resp. česky)  

Pracovní materiály pro výrobu plakátů/prezentaci výsledků vlastních projektových nápadů: 

plakátové fixy, různé formáty papíru, flipchartový papír 


