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Gerechtigkeit/Spravedlnost  
Kinderrechte/Práva dětí 

Metoda 

1. Základní informace 

A: Tematická oblast „Dětská práva“ 

B: Podtéma „Dětská práce včera a dnes“  

C: Věková skupina od 8. třídy 

D: Drážďany, bývalý hřbitov sv. Matouše 

E: Sieglinde Eichertová, lektorka 

 

2. Obsah projektového dne 

A: Cíl projektového dne: 

- vnímat dětskou práci jako fenomén v různých dobách a zemích světa 

- naplnit dětskou práci obsahově jako pojem (formy, rozšíření, dopady...) 

- vytvořit porovnání mezi vlastní životní realitou a situací dětí na světě  

- rozlišení mezi „dětskou prací“ a „pomocí v domácnosti“  

- vidět spravedlnost a nespravedlivost na příkladu vlastní generace 

- dětská práce a Úmluva o právech dítěte 

- znát možnosti vlastního ovlivnění situace pro spravedlivější svět 

B: Vztah k výukovému plánu 

Dětská práva jako téma ve škole  

Rámcové podmínky pro školy v Německu: 

„Orientační rámec pro výukovou oblast globální vývoj“ byl vydán v roce 2015 jako druhé rozšířené vydání, 2. 

náklad 2016 Společný projekt německé KMK (konference ministrů kultu) a Spolkového ministerstva pro 

ospodářskou spolupráci a byl vytvořen za spolupráce mnoha odborných pracovníků a podává v tomto 

rientačním rámci fundovaná doporučení pro realizaci této výukové oblasti. Na všech stupních tříd, od první až 

po kvartu a profesní vzdělávání jsou témata této výukové oblasti důležitou součástí školní výuky a života. 

Podařit se přitom může pouze celostní přístup. 

V orientačním rámci konference ministrů kultu jde tedy o celostní setkání s tímto komplexem témat, 

orientovaným na žáka. Vědomě nejde o věty, které je třeba naučit se zpaměti, nikoliv o izolované 

zprostředkování znalostí, nýbrž o jedenáct jádrových kompetencí, které jsou vyjmenovány ve třech oblastech: 

Znalosti, hodnocení a jednání - učení s pomocí hlavy, srdce a rukou.  

Nezbytné jsou koordinace, přesahující rámec oboru a samostatně organizované výukové formy pro kontextově 

a podle životních situací orientovanou výuku v celé škole. 
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„Pro děti a mládež není pochopitelné, pokud jejich aktivní angažovanost za „jejich“ svět by měla končit u dveří 

třídy, resp. u další učitelky či dalšího učitele, který nenaváže na svého předchůdce. Navíc bude také jednodušší 

práce s rodiči, pokud bude škola poskytovat jednotlivý obraz - právě u těchto témat. 

To platí také pro téma „dětská práva“, jež je jedním z ústředních témat výukové oblasti Globální vývoj“ 

(citát/výtah z 2 str. 8) 

 

Vztah k výukovému plánu:  

Z perspektivy odbornosti má být zdůrazněn silnější a budoucnostně orientovaný vztah k realitě konkrétních 

odborných obsahů Globálního vývoje ve všeobecném měřítku a na jednotlivých příkladech. 

Téměř ve všech oborech lze „dětskou práci“ tématizovat a lze vytvořit vztahy k jednotlivým výukovým plánům. 

Ať už jde o tematický komplex „Spravedlnost na jednom světě“ v eticko-morálním měřítku - např. v 

náboženství, etice nebo němčině, ve společenských vědách, pokud jde o různé právní principy, právní rámcové 

podmínky a životní podmínky v různých společenských formách (ústava, Úmluva o dětských právech), v 

zeměpise k heslům jako svět práce, chudoba, příčiny dětské práce a globální souvislosti. Dokonce v matematice 

lze zapojit téma dětské práce do výuky, ať už výpočtem a porovnáním různých výdělků a minimální mzdy, 

grafickou realizací statistik jako sloupcových a koláčových diagramů k nejrůznějším aspektům v souvislosti s 

prací dětí na celém světě. Je proto smysluplné se přiblížit tématu dětská práva a dětská práce pokud možno v 

nejužším spojení s oborem.  

 

C: Didaktická struktura 

Didaktický úvod/zasazení 

„Jak je to aktuálně s dětskými právy? Vědí děti a svých právech a pokud ne, kdo je o nich informuje?  Kdo a kým 

mohou být tato práva zažalována ? Vize, aby byla pro všechny děti na světě vytvořena závazná a tím spolehlivá 

práva, potřebuje i v současné době silné nasazení a mnoho práce nesčetných aktivních jedinců. S jistotou lze 

pouze říci, že život bez diskriminace není dodnes garantován v žádné zemi na světě.  Například německý školní 

systém se zakládá na principu raného „výběru“ a úspěch dítěte ve škole je silně spojen s nasazením rodičů. Je 

požadována inkluze všech žáků a žákyň - často ale není zdaleka realitou v normálním školním dni.  

Dětská práva se již stala pevnou součástí světové politiky. Existuje globální diskurs o jejich realizaci, jejich 

výkladu a porušování těchto práv (která existují ve všech zemích světa).  Téměř všechny státy světa Úmluvu o 

právech dítěte ratifikovaly. Dětské a mládežnické organizace se snaží na celém světě přimět vlády k realizaci 

dětských práv. Zároveň řada dospělých a dětí vůbec o těchto právech nic nevědí a tak se za ně nemohou ani 

zasazovat. 

Pro mnoho iniciativ a pomocných organizací [např. UNICEF, MISEREOR, „Brot für die Welt“, „fair childhood“] je 

Úmluva o dětských právech pracovním základem pro projektovou práci v rozvojových zemích a lobbování v 

průmyslových zemích. Děti si mohou od 14. dubna 2014 stěžovat u výboru pro dětská práva Organizace 

spojených národů v Ženevě. 
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[…] na papíře a v mezinárodních organizacích se toho stalo už mnoho. V konkrétním každodenním životě lidí je 

však realizace a popř. kontrola dodržování často ještě těžká. 

Téma je komplexní, dokumenty k němu také.  

Také definice dětství není ve všech kulturách jednotná. Zatímco v Německu aktuálně dětská práva sahají až do 

věku 18. let, končí dětství v mnoha  státech reálně v šesti, osmi nebo nejpozději dvanácti letech. Ještě v 19. 

století byly děti v Německu až do své plnoletosti obecně majetkem rodičů.“ (citát/výtah z 2, str. 5) 

Dětská práva platí pro všechny děti na celém světě.  

To stojí od roku 1989 v Úmluvě od dětských právech Organizace spojených národů. 

 

Všechny děti mají stejná práva 

Zde 10 nejdůležitějších práv v krátké formě: 

  1. Právo na jméno 

  2. Právo na zdraví a zdravé životní prostředí 

  3. Právo na vzdělání 

  4. Právo na hry a volný čas 

  5. Právo na informace a podílení se 

  6. Právo na ochranu před násilím a soukromou sféru 

  7. Právo na rodiče 

  8. Právo na ochranu před vykořisťováním 

  9. Právo na ochranu ve válce a na útěku 

10. Právo na zvláštní péči a podporu při postižení 

 

Upozornění: 

Nedodržování dětských práv, dětská práce a dětská chudoba jsou i v Německu a Česku reálné. I když 

výpočty vycházejí z nejrůznějších základů, předpokládá se v současné době, že u nás každé čtvrté až šesté 

dítě žije v chudobě. V některých regionech dokonce každé druhé až třetí dítě. U tématu dětská práva a 

diskuze o tom, kdo je „chudý a bohatý“ je třeba zacházet s těmito skutečnostmi citlivě. Jednotliví žáci a 

žákyně se mohou při dotazu na vlastní šance na spoluúčast a pozitivní možnosti vývoje zcela přiřadit ke 

skupině znevýhodněných. 
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popis dramaturgie celého dne 

význam a propojení jednotlivých aktivit 

D: Seznam jednotlivých aktivit 

- Obsah - popis, úkoly - výkon 

- Pozadí 

- Použité metody 

- Sociální forma  

 

Tematická jednotka část 1 

Jaké jsou typické práce pro děti? 

 

Skupinová práce (smíšené čtveřice; po 2 žácích z Česka, 2 žáci z Německa).  

Vytvoření skupin varianta 1: 

Materiál Spolkové centrály pro politické vzdělávání 

Skládačka/plakát na téma dětská práce s infotexty na zadní stránce; rozložitelný na jednotlivé listy a dětské 

pexeso (hledání párových obrázků podle skládačky) 2 obrazové páry, které je možno najít na jednom 

obrazovém prvku/jednotlivém listu skládačky, ustanovují složení skupiny (jeden obrazový prvek - jedna 

skupina), obrazové páry jsou rozděleny podle počtu žáků; napůl česká a německá skupina. 

 

Varianta 2:, vybrané obrazy na téma dětské práce, rozstříhané na čtyři části. Tyto části obrazového puzzle si 

žáci vytáhnou. Přiřazení ke skupině proběhne pomocí souvisejících částí jednoho obrázku. 

 (10 min.) 

 

1 úkol pro čtveřici:  

Pro dílčí kroky existuje vždy časové zadání pro všechny skupiny. 

- nejprve rodilí mluvčí vypíší vždy společně jako tandem/dvojice seznam pracovních oblastí/úkolů, o kterých 

vědí nebo předpokládají, že patří k dětské práci na celém světě. Každá nalezená pracovní oblast se poznamená 

na malý lístek. 

(3 min) 

- pak se výsledky (lístky) českého a německého páru žáků porovnají se slovníkem a ty, které jsou shodné, se 

položí v čj/nj vedle sebe.  

- vytvoří se seznam skupiny/ položí se lístky a sečte, kolik různých oblastí celkem skupina našla 

(10 min) 

 



Seite 5  

 

 

 

 

V plénu. Porovnání a sebrání všech výsledků skupin na jeden společný seznam 

Která skupina našla nejvíce oblastí? Popř. jako soutěž s udílením bodů 

Za každou nalezenou oblast 1 bod, oblast, kterou našla jenom jedna skupina, může být ohodnocen 2 body. Pro 

všechny bude vystavený viditelný dvojjazyčný seznam (moderátoři a tlumočníci) 

(10 min) 

 

Existovala dětská práce také u nás? - Pohled do minulosti 

Historický obraz a výčet normální dětské práce v našem vlastním širším prostředí před cca 150 lety.  

Materiál: Pracovní list s historickým dokumentem 

(tabelární přehled z Lippe. Pracovní oblasti tehdejších dětských pracovníků seřazeny abecedně a pracovní karta 

12leté dívky) 

Podnětné otázky k tomu prostřednictvím moderace nebo úkolového listu (viz materiál): 

- Co se znovu objevuje z pracovních oblastí, které jste sami vybrali na začátku?  

- Jaký byl tehdy obvyklý rozsah hodin / pracovní doby denně? 

- Jaké byly typické oblasti dětské práce? 

- Kde byla tehdy zaměstnána většina dětských pracovníků? 

Podnětové impulzy k aktualizaci:  

- Co z toho stále ještě zůstává v Německu nebo v Česku?  

- Co existuje v ostatních regionech světa nebo ještě jinde? 

Shrnutí výsledků v plénu 

(10 min) 

 

Akce „Dětská práce – sami se stát aktivními“ 

Nové sestavení skupin, tak, aby přišli do vzájemného kontaktu různí žáci z obou škol a zemí. 

 

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

Žáci si vytáhnou připravené „losy“ (fotografie pracujících dětí nebo jen informační kartičky s: narozen v... žije 

jako ...)  

Metoda „duhových skupin“, tj. v každé skupině musí být vždy k dispozici jedna barva. 

4 -5 žáků v jedné skupině. Z toho je vždy jedno „šťastné dítě“, které smí přihlížet k „práci“ ostatních, hlídá čas a 

povzbuzuje ostatní k výkonu („poháněč“). 

Skupina musí vytvořit co nejvíce ze zadaného úkolu na čas: 
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Možná zadání (skládání pytlíků, třídit, počítat a plnit sirky, kamínky, semínka...) 

Vítězové jsou ty nejdražší děti na „trhu dětí“. Aktuální rešerše „ceny“ za dětské otroky jako informace pro 

skupinu. 

Pozdější funkce rozdělení pomocí losu na „děti štěstěny“ a „smolaře“ s dopadem na polední přestávku na oběd, 

frontu na vydávání jídla v pořadí „losů osudu“ - avšak tentokrát dostanou jídlo jako první ti nejchudší.  

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

„Pořadí“ dětí/losů vytvořit podle indexu blahobytu (připraveno jako čísla na losech nebo si mohou sami přečíst 

na vyvěšeném indexu blahobytu a rozmístění celé skupiny v místnosti podle míst na seznamu)) 

 

Tematická jednotka část 2 

Dětská práce na celém světě dnes - rozšíření znalostí 

Pro aktivaci vlastního vědomí a pro komunikaci mezi oběma skupinami žáků 

Sociální forma: Partnerská práce/tandemy česko/německé (tandemy a skupiny z dopoledne nebo nové 

přiřazení pomocí kartiček pexesa „Kimemo“ 

Dvojjazyčný kvíz na tématu „Dětská práce dnes“ s výběrem odpovědí, které je třeba zakřížkovat. Každý tandem 

se dohodne na odpovědích.  

Výměna úkolových listů s druhým tandemem ve skupině a následné porovnání odpovědí s listem řešení pomocí 

partnerské korektury druhého tandemu. 

 

Pohled na různé země a různé pracovní oblasti dětských pracovníků 

Krátké filmy v angličtině  

Ehtiopia – Maandefro`s story  2 min. (ze života chlapce, žijícího na ulici, Angola) 

Vztah k místu konáí - hřbitov - výroba náhrobních kamenů 

Příklad Kongo:_ práce v kamenolomu – přežití matky se šesti dětmi  

resp. Thogether we can 6 min. (příklad dívka - plantáž na bavlnu místo školy) 

Filmy na 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) 
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Samostatná práce s dotazníkem, individuální prohlídka výstavy 

Podle času další možnost prohloubení např. téma „Schwabenkinder“ (děti, chodící za prací do Švábska), 

internetová rešerše nebo vlastní čas, věnovaný čtení v připravených souborech. 

 

Vlastní angažmá - vývoj nápadů na projekty ve vlastním okolí 

Rozmyslet si příklady pro možnosti vlastního angažmá v každé škole, partnerská práce (páry rodilých mluvčích) 

Pracovní materiály pro vytvářené plakátů/prezentace výsledků (fixy na plakáty, různé formáty papíru...) 

Připravené informační materiály a soubory s příklady na laptopech - pokud není k dispozici přístup na internet. 

(rešeršovat materiály a stránky v češtině) 

 

Představení výsledků a projektových ideí v plénu (moderace a tlumočníci) 

Závěrečné kolo projektového dne 

 

Možné přístupy k pokračování v jednotlivých školách : 

Umožnit různé aktivity na téma dětská práva a dětská práce ve vlastním prostředí a tyto přitom tematicky 

vědomě zapojit. 

Vytvořit možnosti realizace a impulzy v co možná největším počtu výukových oborů - opětovně a nikoli jako 

jednorázovou akci (viz Orientační rámec pro výukovou oblast Globální rozvoj) 

Pro všechny obory a projekty, přesahující obory obecně k dětským právům a/nebo k jednotlivým tematickým 

těžištím: 

Sbírat informace, společně analyzovat, sestavovat informace ke klíčovým otázkám, výměna osobních pohledů a 

různých názorů, učit se argumentovat také v souvislosti s negativními vyjádřeními a výhradami nebo předsudky 

- jako úkol pro všechny nebo rozděleně v pracovních skupinách nebo podle individuálního zájmu 

Německy: Číst různé druhy textů, vybrané celé spisy jako čtení celé třídy nebo pro projekty; rešeršovat 

informace pro ostatní; sami psát texty; účastnit se diskusí a debat; charakterové hry ... 

Prvouka/zeměpis/dějepis: Život dětí u nás a v jiných zemích, škola zde a jinde, dětství dříve a dnes, historie 

dětí, které chodily za prací do Švábska („Schwabenkinder“)... 

Společenské vědy/sociální nauka: právní základy v různých zákonech a úpravách (ústava, lidská práva, dětská 

práva, blaho dítěte), kritický pohled na teorii a praxi dětských práv, útěk a migrace v rámci dětských práv…  

Biologie/zdravotní výchova: tělesná zátěž a poškození dětskou prací; ohraničení smysluplné a částečně 

dokonce zdraví prospěšné pomoci a skutečné dětské práce… 

Náboženství: Dětství a rodina, náboženské zvyky a svátky, respekt a morálka, jednotlivá přikázání, zážitky z 

útěku a vize budoucnosti,... 

Matematika: hledat tematické statistiky, číst, chápat a sám vytvořit,  
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Umění: Koláže k dětské práci (a bohatství jako protikladu), plakáty k dětským právům, zakládání sbírek 

fotografií s obrázky dětí z takzvaného „1. a 3. světa“, natáčet krátké filmy s různými technikami:   Interview, 

komentovaná dokumentace, filmová koláž, triková technika, … 

Hudba: Sami otextovat písně, vytvářet tematické seznamy písní, analyzovat známé písně, např. „Sind so kleine 

Hände“ Bettina Wegner, „Kinder an die Macht“ Herbert. Grönemeyer,  

Hledat dětské písně a texty z ostatních zemí k tématu, postavit jednoduché hudební nástroje a společně s nimi 

hrát... 

Sport: Sport a hry z ostatních zemí, „Hry bez hranic“, vytvoření mužstva bez diskriminace, hry bez poražených, 

vytvoření nových pravidel;  

Sport a peníze – mají všechny děti přístup (sportovní kluby, sportovní vybavení…)?  

Akce pro jednotlivé třídy nebo kurzy, pracovní skupiny nebo celá škola pro senzibilizaci na téma a/nebo jako 

finanční podpora jednotlivých projektů nebo iniciativ:  

Dobročinný běh, bazar sladkostí, bleší trh, akce čištění bot nebo aut, převzetí kmotrovství... 

Nápad s mnoha činnostmi a hrami byl viděn na jednom interkulturním pouličním festivalu v Drážďanech: Jeden 

spolek zde měl kolo štěstí s různými zeměmi. Podle toho, kde se kolo zastavilo, museli účastníci provést ty 

dětské práce, které jsou v této zemi typické.  

 

E: Další informace 

Literatura a internetové stránky: 

Další informace  

- ILO –studie (International Labour Organization/Mezinárodní organizace práce) pracující děti mezi 5 a 15 lety 

- Úmluva o dětských právech (schválena v roce 1989) 

- Informace a materiály „Brot für die Welt“ 

- www.misereor.de/fuer-lehrer 

- download zdarma „Orientační rámec pro výukovou oblast Globální vývoj v rámci vzdělávání pro trvale 

udržitelný rozvoj , 2. aktualizované a rozšířené vydání 2016; 2017 Cornelsen Verlag, Berlin (po registraci na 

stránce nakladatelství nebo objednat jako výtisk zdarma)  

 

Globální učení na příkladu „dětské práce“  

Velmi dobrý zdroj k tématu s mnoha odkazy a infomateriály ke stažení a výukovými příklady  

http://lehrerfortbildung-bw.de/unterricht/kinderarbeit/s_materialien/s_quellen.html 

Stránka s mnoha odkazy na literaturu a projekty www.globaleslernen.de 

Tematické krabice k dětské práci je možno zapůjčit za poplatek v obchodech třetího světa. Různé krabice nabízí 

za poplatek v Sasku: např. F.A.I.R.E. Warenhandels eG Themenkisten  

Další informace a materiály: BAOBAB a regionální mediotéky  
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Jednotlivé téma z historie na prohloubení www.schwabenkinder.eu ; také www.youtube.de   (→ 

Schwabenkinder, interviews a filmové sekvence)  

www.planet-wissen.de   → Politika - Historie → Lidská práva → Dětská práce 

Všeobecné informace k tématu  

 

Typické dětské práce 

Roznáška novin 

Čištění bot 

Mytí oken aut nebo aut 

Sběr papíru, kovů, skla  

Sběr odpadu (příklad Dillí - sběrači odpadu na skládkových haldách - mzda za 1 kg starých igelitových tašek 8 

centů)  

Vytavování vzácných kovů/zemin z počítačového a elektro šrotu 

Třídění a plnění nejrůznějších výrobků 

Vázání koberců 

Pomocné práce ve většině výrobních činnosti a v zemědělství 

Sklizeň čaje, práce v tabákovém průmyslu, na plantážích bavlny... 

Nucená prostituce v mnoha zemích 

Zdrojové texty k historii pracovní doby dříve obecně a pro děti / děti, co chodily za prací do Švábska 

(Schwabenkinder): 

http://www.zeit.de/2011/46/Historie-Arbeitnehmer/komplettansicht?print 

http://www.vintschgermuseum.com/uploads/1/5/7/8/15788042/ausstellungstext_de.pdf 

Ukázka z textu výstavy 

„Děti pomáhají ... 

obstarat vodu pro kuchyni a domácnost, nosit domů dřevo na topení a vaření,  

při zašívání, pletení, vyšívání, šití, háčkování, hlídání dobytka, kydání hnoje, čištění stájí, péči o dobytek a 

čištění, napájení, řezání slámy, dojení, nošení mléka, hnojení polí,  

rozhazování hnoje, nasypávání zeminy, přinášení, setí, sázení brambor, obdělávání, pěstování a sklizni lnu, 

zavlažování a mnohých dalších činnostech.“ 

 

„Malí kominíčci 

Až do poloviny 20.století dávali dělnické a rolnické rodiny ze zchudlých tessinských údolí své pěti- až 

patnáctileté děti od průmyslových měst Milána, Piemontu a Lombardie. Poněvadž je rodiče nedokázali uživit, 

http://www.schwabenkinder.eu/
http://www.zeit.de/2011/46/Historie-Arbeitnehmer/komplettansicht?print
http://www.vintschgermuseum.com/uploads/1/5/7/8/15788042/ausstellungstext_de.pdf
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dávali chlapce přes zimu putujícím »patronům«, kteří tyto malé, hubené a obratné děti nechávali v Itálii 

pracovat za spropitné jako kominíky. 

Mnoho z nich nelidské podmínky v komínech nepřežilo. Oslabeni hladem a chladem, zřítili se zvýšky a zahynuli, 

udusili se nebo zemřeli na různé nemoci.“  

 

Otázky k historickému dokumentu 

V jakých oblastech byly tehdy děti většinou nasazovány? 

Dětská práce byla tehdy normální a pracovní karty obvyklé, aby zaměstnavatelé a úřady měly přehled. Jak stará 

byla dívka z dokumentu? 

Od kdy byla v Německu, resp. v Čechách zavedena všeobecná povinnost školní docházky pro všechny děti? 

Informace o pozadí 

Zdroj: www.globalisierung-fakten.de/industrialisierung/kinderarbeit 

V roce 1839 vyhlášení zákona v Prusku, kterým byla práce dětí, mladších 9 let zakázána a pro 10-16leté 

nepovolovala denní pracovní dobu delší než 10 hodin (zákon však byl často ignorován) 

1904 Zákon na ochranu dětí - zákaz práce v továrnách pro děti do 12 let  

 

Kvíz k tématu Dětská práce 

Otázky částečně z kvízu o dětské práci Unicef (50 otázek) 

Otázky č.: 3, 5, 8, 9,12, 15, 17, 18, 20, 29, 31, 34, 39, 41, 44 

 

Výukové materiály na téma „jeden svět“  

Zdroje této sestavy DVD Unicef viz použitá literatura 

 

www.dekade.org 

Portál s mnoha stránkami na téma „Vzdělání pro trvale udržitelný rozvoj“ 

www.eine-welt-unterrichtsmaterialien.de 

Databanka rozvojově politických výukových materiálů (mj. dětská práce) 

www.weltinderschule.uni-bremen.de 

Servisní stránka pro 1-10 třídu na téma „Jeden svět ve škole“ 

www.agenda21.schulen.de 

Nabídky spolkové země Severní Porýní-Westfálsko „Vzdělání pro trvale udržitelný rozvoj“ 

www.transfer-21.de 

Transfer 21 (spolková úroveň) s odkazy na zemskou úroveň 

 

www.dekade.org
www.eine-welt-unterrichtsmaterialien.de
www.weltinderschule.uni-bremen.de
www.agenda21.schulen.de
www.transfer-21.de
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Jeden svět ve výuce na základních školách 

Rozsáhlý sešit s odkazy na materiály, média a adresami,  

Vydání 2007, 72 str., možnost objednávky: info@welthaus.de, tel. 0521-986480, 2,80 Euro  

Jeden svět ve výuce (sekundární stupeň I/II) 

Rozsáhlý sešit s odkazy na materiály, média a adresami,  

Vydání 2006/ 07, 82 str., možnost objednávky: info@welthaus.de, tel. 0521-986480, 2,60 Euro  

 

Dětská práce 

www.fair-feels-good.de 

Kampaň k „fair trade“ 

www.forum-kinderarbeit.de 

Něm.  fórum organizací proti vykořisťovatelské dětské práci 

www.rugmark.de 

Kampaň proti dětské práci v průmyslu výroby koberců 

www.fair-spielt.de 

Kampaň k pracovním podmínkám v průmyslu hraček 

 

Dětské knihy 

http://www.litprom.de/projekte-aktionen.html 

Akce "Guck mal übern Tellerrand" („Podívej se přes okraj talíře“) doporučené knihy pro děti a mládež  

http://www.litprom.de/afrikanissimo_schule.html 

Africká literatura ve výuce druhého stupně 

http://www.litprom.de/buecherkiste.html  

Akce "Guck mal übern Tellerrand" („Podívej se přes okraj talíře“), zapůjčení krabic s knihami 

 

Rozvojová politika/rozvojové země 

www.eine-welt-netz.de 

Rozcestník na mnoho stránek, zabývající se rozvojovou politikou (adresy, témata, informace o zemích, odkazy) 

www.epo.de 

Rozcestník na mnoho témat, zabývajících se rozvojovou politikou 

www.inwent.org//v-ez/lk/laender.htm 

Informace o rozvojových zemích 

 

  

www.fair-feels-good.de
www.forum-kinderarbeit.de
www.rugmark.de
www.fair-spielt.de
http://www.litprom.de/projekte-aktionen.html
http://www.litprom.de/afrikanissimo_schule.html
http://www.litprom.de/buecherkiste.html
www.eine-welt-netz.de
www.epo.de
www.inwent.org/v-ez/lk/laender.htm
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UNICEF International 

www.unicef.org 

Hlavní stránka 

http://www.unicef.org/infobycountry/ 

Informace o jednotlivých zemích 

http://www.unicef.org/voy/ 

Mládežnický portál UNICEF International 

http://www.unicef.org/siteguide/resources.html 

Nabídky pro učitele a studenty 

 

Odkazy k tématu Dětská práce 

Aktivně proti dětské práci 

http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/  

Bavorsko proti vykořisťovatelské dětské práci 

http://www.bayern-gegen-ausbeuterische-kinderarbeit.de/ 

Child Labour News Service 

http://www.childlabournews.info/index.html 

Clean Clothes Campaign 

http://www.cleanclothes.org/index.htm 

GlobalMarch against Child Labour 

http://www.globalmarch.org/ 

ILO - International Labour Organization 

http://www.ilo.org/ 

ILO Library 

http://labordoc.ilo.org/ 

IPEC - International Programme on the Elimination of Child Labour 

http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/about/index.htm 

Rugmark 

http://www.rugmark.de/ 

Stopp Kinderarbeit 

http://www.schule-ist-der-beste-arbeitsplatz.org/publish/index.php/index.php 

UNICEF 

http://www.childinfo.org/labour.html 

 

 

www.unicef.org
http://www.unicef.org/infobycountry/
http://www.unicef.org/voy/
http://www.unicef.org/siteguide/resources.html
http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/
http://www.childlabournews.info/index.html
http://www.cleanclothes.org/index.htm
http://www.globalmarch.org/
http://www.ilo.org/
http://labordoc.ilo.org/
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/about/index.htm
http://www.rugmark.de/
http://www.schule-ist-der-beste-arbeitsplatz.org/publish/index.php/index.php
http://www.childinfo.org/labour.html
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Stav: 15.09.2008 

Další materiály a internetové stránky k dětským právům  

(Sestava) UNICEF, Děti světa, sešit pro učitele str. 39) 

Internetové stránky k dětským právům - pro děti 

speciálně pro děti pochopitelné informace 

www.tivi.de/fernsehen/logo/index/00130/ 

Vysílání zpráv televize ZDF pro děti (ZDFtivi-logo!) nabízí pro děti vhodné a dobře srozumitelné představení a 

tematizaci dětských práv. Zde se probírají témata jako dětští uprchlíci, dětská práva, dětští vojáci a děti a politi-

ka na základě krátkých textů, fotografií a zpravodajských videí.  Existuje také kvíz, věnovaný dětským právům, 

ve kterém si děti mohou otestovat své vlastní znalosti o svých právech. 

www.onilo.de/un-kinderrechtskonvention/ 

Boardstory (animovaná obrázková knížka s pro děti vhodnou verzí Úmluvy o právech dětí UN) informuje slovy 

vhodnými pro děti a nádhernými ilustracemi a animacemi o dětských právech a podněcuje k hlubšímu zabývání 

se tímto důležitým tématem. Je upravena pro použití ve výuce a lze ji použít i pomocí interaktivních tabulí nebo 

projektorů, například na společné čtení a shlédnutí textů a ilustrací. 

www.hanisauland.de/spezial/kinderrechte/ 

Stránka hanisauland Spolkové centrály pro politické vzdělávání informuje děti o politice - a zde speciálně o 

dětských právech. Význam jednotlivých článků je vysvětlen pro děti vhodným způsobem. 

www.fuer-kinderrechte.de/wissen/die-kinderrechte 

Tato internetová stránka nabízí přehled o všech dětských právech v lehce srozumitelné řeči a je pro děti velmi 

přehledně upravena. Práva jsou vysvětlena a diskutována na základě příkladů, příběhů, comicsů a obrázků. Tato 

stránka nabízí dětem také možnost napsat něco o určitém článku, projevit svůj názor a vnímat ostatní děti. 

Filmy 

USB-flashka „Du hast Rechte“ („Ty máš práva“) je součástí balíčku pro základní školy „Dětská práva“ a obsahuje 

krátké filmy od UNICEF a také „osvětový film“ z řady „WissensWerte“ - Věci, co stojí za vědění - animační klipy k 

politickému vzdělávání 

http://e-politik.de/wissenswerte-animationsclips-zur-politischen-bildung/ 

UNICEF – filmy k aktuálním tématům dětských práv na youtube 

www.youtube.com/watch?v=pXUaxFs4ocM 

DVD: Kinder haben Rechte (Děti mají práva), Medien LB a UNICEF 2014 

www.medienlb.de/index.cfm/sp/kinder-haben-rechte/ 

Různé filmy o dětských právech, o žácích a institucích 

www.kinderrechteschulen.de/materialien/filme 
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Internetové stránky pro dospělé 

UNICEF Deutschland – www.unicef.de/infothek a www.unicef.de/kinderrechte a  

www.unicef.de/schulen 

Institut für Menschenrechte  (Institut pro lidská práva) – www.institut-fuer-menschenrechte.de 

Deutsches Kinderhilfswerk – www.dkhw.de - http://www.kinderrechte.de/kinderrechtekoffer/ 

Plán – hra o dětských právech – Kinderrechtivity – www.plan.de/engagement-von-und-fuerschulen/ 

fuer-den-unterricht/kinder-rechtivity.html 

Sternsinger – www.sternsinger.de/themen/kinderrechte/ 

terre des hommes – www.tdh.de/schule/unterrichtsmaterialien.html 

Macht Kinder stark für Demokratie – www.kinderrechteschulen.de/materialien 

KiKa – tematická těžiště 2014 a 2015 „Respekt für meine Rechte“ rozsáhlé 

materiály 

Zdroj: „Kinderrechte Kinder der Welt“ („Dětská práva dětí světa“) výukové materiály pro třídy 3-4 sešit pro 

učitele, vyd. Deutsches Komitee für UNICEF Kolín nad Rýnem 2016 

 

3. Struktura projektového dne 

A: Trvání a pořadí modulů - průběh celého dne 

 9.00 - 9.15 hod. příjezd, přivítání 

 9:15- 9:45 hod. jazyková animace. 

 9:45 - 10:00 hod. snídaně. 

10.00 -12.00 hod. tematická jednotka část 1 

12:00 - 13:00 hod. polední přestávka 

13:00- 13:45 hod. jazyková animace. II 

13:45- 15:45 hod. tematická jednotka část 2 

15:45- 16:00 hod. závěr. 

 

B: Podílející se aktéři 

- Lektorka 

- Tlumočník 

Podněty pro slovní zásobu k jazykové animaci: 

Práce, dítě, rekreace, práva, vzdělání, rovnost šancí 

 

C: Nezbytné prostory:  

Výstavní prostor  
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4. Materiály, které budou potřeba pro provedení 

- Všeobecné 

Českoněmecký slovník pro každou skupinu  

Malé barevné poznámkové lístky, papír v různých formátech, psací potřeby a fixy 

Pracovní listy a formuláře; list s řešením jako informační materiál, který si mohu vzít s sebou 

Výstavní plakáty s texty v obou jazycích 

 

Mapa k dobově historickému dokumentu z Lippe, které oblasti dnes odpovídá? 

- Žáci a žákyně 

- Učitelské síly 

- Spoluúčinkující při provedení 

 

5. Průběh dne  

 - příjezd  

 přivítání 

 projektová práce/moduly (kdo, kdy a jak dlouho?) 

snídaně, oběd, svačina (časové rozpětí) 

závěr 

rozdání certifikátů/upomínek apod. 

rozloučení/odjezd 

 

Vytvoření modulů lektorka  Sieglinde Eichertová 

Použitá literatura: 

(1) Orientační rámec pro výukovou oblast Globální vývoj v rámci vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj , 2. 

aktualizované a rozšířené vydání 2016; 2017 Cornelsen Verlag, Berlin (jako download zdarma na stránce 

nakladatelsví) 

(2) Sešit pro učitele k výukovým materiálů „Kinderrechte, Kinder der Welt“, vyd. –Deutsches Komitee für 

UNICEF Köln 2016 

(3) Internetová stránka www.unicef.de/schulen  

(4) desky Misereor „Kinderarbeit? Ohne uns! Materialien für den Offenen Ganztag, für Projekttage und Unter-

richt“ Misereor Materiály pro školu č.42, autorka: Regina Riepe vyd. Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. 

Aachen 2011, aktualizované nové vydání 2014;  

(5)Další rešerše a zdroje: http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/aktiv_werden/schule/vorschlaege-zur-

arbeit-in-schulen/1. Informační fáze 


