
Seite 1 von 14 

 

 

Spravedlnost: „Xenofobie“ 

Cílová skupina: Žáci a žákyně středního stupně z CZ a DE 

Místo provedení: Drážďany 

Provádějící partner: Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD)/Státní etnograficé sbírky Saska (SES)/ zastoupeny 

Dr. Miriam Schultze a Marina Schott 

Další zúčastnění: Žáci a žákyně, učitelé a učitelky
1
, referenti a referentky, tlumočnice 

Časové rozmezí: 2h + 2h 

Realizace: Přednáška/impuls, skupinová práce, partnerská práce, samostatná práce 

 

Obsah/průběh: 

Tematický komplex 1  (120 min.): 

 1 místnost, projektor, hrací karty, hrací návod německy a česky", 5-6 hracích stolů, psací potřeby, papír 

 

Powerpointová prezentace (15 – 20 min., s tlumočením 30 – 40 min.)  

- partnerská práce, tlumočnice 

 Xenofobie 

 Rasismus 

 Předsudky 

 Aktuální situace: Pegida, Úsvit, BPI 

Předsudky (němečtí a čeští žáci napíší své předsudky vůči ostatním, porovnání) 

 

Interkulturní karetní hra (45 min.)  

-  partnerská práce, tlumočnice 

 Podobně jako známá hra prší/UNO 

 Pravidla jsou k dispozici v němčině a češtině 

 

Krátká reflektivní fáze (15 – 20 min., s tlumočením 30 – 40 min.)  

- partnerská práce, tlumočnice 

 Co se stalo? 

 Co to má s námi a dnešní situací co dělat? 

 

                                                                        

1 Učitelé a učitelky podporují referenty a referentky a tlumočníka/tlumočnici. 
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Tematický komplex 2 (120 Min.): 

 2-3 místnosti, psací potřeby, papír, 6 psacích podložek, 3 kostky (50cmx50cmx50cm), kuft s předměty, laptop, 

flipcharty, nástěnka 

 

střídání jednotlivých stanic (90 min.) 

Vysvětlení - partnerská práce, tlumočnice 

Stanice - partnerská práce 

 Pexeso 

 Křížovka 

 Kostky 

 Kvíz 

 Krátký film 

 Kufr/košík s předměty 

 Domino 

 Puzzle 

Společné vyhodnocení (15 min., s tlumočením 30 min.) 

 

Vysvětlení, texty, otázky: 

CO JE XENOFOBIE? 

= strach z cizinců 

= všeobecně: Strach z cizího/z neznámého 

 

· Xenos = cizinec (z řečtiny) 

· Phobie = strach, děs (z řečtiny) 

· Odmítání všech nebo všeho, co je jiné, než známe a co tudíž vnímáme jako ohrožující. 

· Vnější rysy hrají velkou roli: Kdo vypadá jinak nebo se jinak chová, je odmítán (osoba, která je 

vylučovaná, nemusí být cinizec, nýbrž může mít i německý nebo český pas, ale kvůli svému vnějšímu 

vzhledu, náboženství, politickému přesvědčení, jazyku atd. může být vyloučena) 
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KDE EXISTUJE XENOFOBIE/STRACH PŘED CIZÍM? 

· Téměř všude (když se pořádně podíváte) 
· není však vrozená, nýbrž se vytváří (výchova) 

· Alternativní reakce může být: Zvědavost, zájem 

 

MOŽNÉ SPOUŠTĚČE STRACHU Z CIZÍHO/NEZNÁMÉHO 

· nekontrolovatelnost, nesprávné, stereotypní nebo přehnané zobrazování v médiích 

· nedostatek informací/málo znalostí 

· nové neodhadnutelné situace 

→ médii a politiky podněcovaný strach z nezaměstnanosti, sociálního znevýhodnění způsobeného 

nejistotou, nevědomostí, ztrátou privilegií nebo posunem mocenských poměrů 

 

ROZLIŠENÍ RŮZNÝCH FOREM NENÁVISTI VŮČI CIZINCŮM 

· Podle původu a národnosti = nenávist vůči cizincům 

· Podle náboženského vyznání 

· Exotizace prostřednictvím eurocentristického a (koloniálně-)historického pohledu → toužit po cizím, 

vzrušení, estetizace, domnělé zhodnocení → část rasismu, sexualizace 

· domněle „pozitivní“ rasismus (ačkoliv rasismus není nikdy pozitivní) 

 

MOŽNÉ NÁSLEDKY NENÁVISTI VŮČI CIZINCŮM 

· Vyhranění, odstup, předpojatost, diskriminace, rasismus 

· psychické, ale také fyzické/tělesné násilí (jen v roce 2016 došlo v DE do konce října 2016 již k více než 

1000 násilným činům pravicových extremistů, stav k 28.10.2016) 

· Vyhnání 

· a mnoho dalšího 

 

RASISMUS 

· Forma nenávisti vůči cizincům 

· Ideologie, vynalezena bělochy, biologizace 

· Proti Židovkám a Židům = antisemitismus 

· Proti muslimům a muslimkám: Antiislamismus nebo islamofobie 

· Proti osobám a skupinám, označovaným za „cikány“ = antiromaismus nebo také rasismus vůči Sinti a 

Roma 
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· Proti černochům 

→ Zde byl a bohužel často ještě bývá používán pojem „rasa“, kterým se rozdíly zdůvodňují geneticky, 

což je však špatně, poněvadž tyto rozdíly jsou konstruované společensky 

 

· Co znamená rasistické  myšlení? 

→ nadřadit sebe sama ostatním osobám nebo skupině osob, dělat ze sebe lepšího než jsou ostatní 

→ tím vznikl např. kolonialismus (strukturální a hierarchické vykořisťování různých osob/-skupin), 

legitimizace hierarchií 

 

JAK LZE ROZPOZNAT RASISMUS? 

 Lidé s např. jinou barvou pleti než vlastní se znevýhodňují, ponižují nebo jsou dokonce pronásledováni 

 Rozlišuje se mezi lidmi různých barev, ačkoli by to nikdy nemělo hrát roli 

 Jaký má význam barva pleti, když jdu např. do kina nebo nakupovat? Žádnou! 

 U sebe sama: Mám předsudky vůči jiným lidem? 

 

KDE SE VYSKYTUJE RASISMUS? 

· V historii: Kolonialismus, národní socialismus, nacionalistické politické strany v současnosti 

· V každodenním životě: např. na pracovišti, při hledání práce, v reklamě, jazyce (např. rasistické vtipy) 

· Strukturální rasismus např. úřadů a policie: např. rasistické osobní kontroly (lidé s tmavou pletí/vlasy 

jsou např. častěji dotazováni na osobní průkaz/kontrolováni policií) 

 

PROČ LZE ROZPOZNAT NENÁVIST VŮČI CIZINCŮM RESP. RASISMUS NĚKDY TAK TĚŽKO? 

· Často, poněvadž se netýká bělochů 

· Existuje mnoho předsudků vůči cizincům nebo neznámým, které jsou předávány z generace na 

generaci  → nereflektované tradování špatných informací a domnělých fakt 

· Děti většinou nepřemýšlejí, pokud jim rodiče, sourozenci nebo kamarádi vyprávějí negativní věci o 

jiných lidech, nýbrž tomu prostě věří a tyto informace pak předávají dalším 

· Také dospělí často nepřemýšlejí o předsudcích 

· „Skrytý“ rasismus v jazyce (přičemž většinou není rozpoznatelný pro ty, kterých se netýká!)  

např. dětské knihy „Mago a velký šedý slon“ (2001): „Mago je mladý chlapec, který má však jednu 

chybu: má tmavou kůži.“ → děti (bílé) se tak učí mít soucit dítětem z příběhu, které nemá tak bílou 

kůži jako ony. 
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PŘEDSUDKY - PŘÍKLADY (jistě každý zná nějaké): 

 Němci si občas myslí o Češích: 

- Češi pijí hodně piva a jedí každý den knedlíky  

 - Češi jsou vůči cizincům nepřívětiví 

- čeští policisté jsou úplatní 

 Češi si občas myslí o Němcích: 

- Němci jsou lakomí  

- Němci milují pravidla a pořádek 

- Němci jedí stále kyselé zelí  

→ Předsudky samozřejmě nesouhlasí s realitou. Možná znáte několik lidí, kteří se tak chovají, ale určitě ne 

všichni a hloupí lidé jsou nakonec VŠUDE. 

 

PROČ EXISTUJÍ PŘEDSUDKY, XENOFOBIE, RASISMUS, NENÁVIST VŮČI CIZINCŮM? 

· Když se chce někdo jevit lepší než ostatní, je často nejjednodušší tvrdit o ostatních, že jsou horší. V 

porovnání s ostatními pak vypadám lépe 

· Někdy jako výmluva nebo ospravedlnění určitého chování 

· Mnoho toho dělají média, podle toho, jak je v určité zemi vedena politika 

→ v evropské politice existuje např. v současné době extrémní posun doprava: Viz Maďarsko a 

evropská uprchlická politika → odsuny a militarizace na (vnějších) hranicích 

· V Sasku např. žije pouze 2,8% cizinců → přesto se v médiích často hovoří o „islamizaci“ nebo 

„příliš vysokém počtu cizinců“ nebo „příliš vysokém počtu cizinců“ 

 

KOLONIALISMUS 

 Kolonie pochází z lat. slova „colonia“=osídlení mimo oblast římského státu 

 násilné zřizování evropského panství v ostatních částech Země během 18., 19. a 20. století. 

 Tyto země se nedokázaly ubránit přesile Evropanů a staly se z nich takzvané kolonie 

 První kolonie „dobyli“: Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Holandsko (mořeplavecké 

národy), později: Německo, Francie, Itálie atd. 

 Vykořisťování kolonií. Koloniální mocnosti braly lidem majetky a jiné poklady nebo je odkupovaly za 

málo peněz (zlato, diamanty, koření, čaj, káva, tabák, ovoce atd.) a prodávaly je draze dále 

 Kolonie znamená také otroctví, znásilňování, utlačování a vykořisťování 
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 Bohatství Globálního Severu se stále ještě živí kolonialismem, poněvadž utlačovatelské a 

vykořisťovatelské struktury pokračují dále a lidé v těchto regionech často vyrábějí produkty za 

vykořisťovatelských pracovních podmínek např. pro evropské země jako Německo 

 

NĚMECKÝ KOLONIALISMUS 

· Viz. Doprovodný program cizí 

 

PEGIDA 

· „Patriotičtí Evropané proti islamizaci Západu“ 

· Islamofobní a xenofobní hnutí v Německu 

· Demonstruje od podzimu 2014 v mnoha německých městech pod jménem s -GIDA: Legida, 

Begida, Magida…. 

· Baštou jsou Drážďany 

· Přiznivci mají strach z islamizace Německa a Evropy i obecně z přistěhovalectví (imigranti, žadatelé 

o azyl, uprchlíci atd.) 

· Mnozí příznivci jsou nacionalističtí a rasističti 

· Řada násilných činů vůči uprchlíkům, žadatelům o azyl (zakládání požárů před domovy pro 

žadatele pro azyl, bití cizinců atd.) 

 

ÚSVIT 

· Úsvit přímé demokracie 

· Od roku 2015: Úsvit - Národní Koalice 

· pravicově populistická politická strana 

· proti EU a Romům 

 

BLOK PROTI ISLÁMU/BPI 

· Blok proti islámu 

· Islamofobní hnutí v Česku 

· Předchůdce: IVČRN (Islám v České republice nechceme), v roce 2016 byl rozpuštěn 

· Mnoho xenofobních demonstrací 

 

Pegida, Úsvit a BPI se navzájem vidí jako partneři a podporují se navzájem při demonstracích a xenofobních 

akcích. 
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CO MOHU DĚLAT PROTI RASISMU? 

 Ukazovat solidaritu s postiženými, např. ohledně Pegidy chodit na protidemonstrace, organizovat je 

 Při rasistických řečem říct něco proti, nesouhlasit → rasismus není cool! 

 Zamyslet se nad pojmy a slovy, reflektovat používání vlastního jazyka 

 nikoho nevylučovat na základě vnějších znaků, náboženství nebo původu 

 

· Mluvit s rodinou, kamarády a známými 

· Mluvit s postiženými! Poznávat 

·  

· mezinárodní organizace bojují proti rasismu: 

o Amnesty International 

o UNO 
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Střídání jednotlivých stanic: 

8 stanic na témata: Islám, uprchlíci, Pegida, kolonialismus, rasismus, náboženství, lidskoprávní organizace (dělá 

český partner) 

Skupinová práce, partnerská práce, samostatná práce 

1. Pexeso - skupinová práce  

48 nebo 50 kartiček (24 nebo 25 párů), pojem a k tomu jedno foto 

1- Burka 

2- Nikáb 

3- Hidžáb 

4- Kardinálská čapka 

5- Šátek 

6- Korán 

7- Mešita 

8- Synagóga 

9- Chanukkija 

10- Hostie 

11- Tóra 

12- Mitra 

13- Kostel 

14- Štóla 

15- Jarmulka 

16- Velikonoce 

17- Dipawali/Slavnost světel 

18- Budhistická dětská slavnost 

19- Svátek světel/Chanuka 

20- Eid al ’ Fitr/Svátek přerušení půstu 

21- Kabba 

22- Zeď nářků 

23- Ganéša 

24- Buddha 

25- Svátek Vesak 
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2. Křížovka - samostatná práce 

http://www.landdermenschen.at/images/medienpaket_sichtweisen/ldm_integration_online.pdf str. 9 

resp. 22 

3. Kostky - partnerská práce  

3.1. Uprchlíci 

3.1.1.  Kolik lidí bylo v roce 2015 na celém světě na útěku v milionech? 

a.) 21,8 milionů 

b.) 65,3 milionů 

c.) 50,4 milionů 

 

Odpověď: Na konci roku 2015 bylo na útěku 65,3 milionů lidí. To je nejvyšší číslo, které kdy Úřad 

Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zaznamenal. 

(https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html) 

 

          3.1.2. Ze které země muselo v roce 2015 uprchnout nejvíce lidí? 

                        a.) Somálsko 

b.) Afghanistán 

c.) Sýrie 

 Odpověď: Sýrie - 4,9 milionů, Afghanistán - 2,7 milionů, Somálsko - 1,12 milionů (ebd.) 

 

                3.1.3. V rámci které země muselo v roce 2015 uprchnout nejvíce lidí? 

   a.) Kolumbie 

   b.) Irák 

   c.) Sýrie 

                Odpověď: Kolumbie - 6,9 milionů, Sýrie - 6,6 milionů, Irák - 4,4 milionů (ebd.) 

 

3.2. Německo – Česko - Vztahy 

3.2.1.  Kolik Němců žilo v roce 2011 v Česku? 

a.) 10.420 

b.) 27.075 

c.) 15.000 

Odpověď: cca 15 000 Němců žilo v roce 2011 v Česku 
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3.2.2. Kolik Čechů žilo v roce 2015 v Německu? 

a.) 53.908 

b.) 34.031 

c.) 71.800 

Odpověď: 53.908 Čechů žilo v roce 2015 v Německu. 

 

3.3. ISLÁM 

3.3.1. Ve které zemi je nejvíce muslimů? 

a.) Turecko 

b.) Indonésie 

c.) Írán 

Odpověď: Indonésie. 88% obyvatel Indonésie jsou muslimové. S více než 191 miliony muslimů je 

Indonésie státem s největším počtem muslimského obyvatelstva na celém světě. 

 

              3.3.2. Co označujeme za pět sloupů islámu? 

a.) vyznání víry, rituální modlitba, almužna, půst a pouť do Mekky 

a.) vyznání víry, modlitba růžence, almužna, půst a pouť do Lurd 

a.) vyznání víry, rituální modlitba, almužna, vzdání se vepřového masa a pouť do Mekky 

Odpověď: Islámské vyznání víry (šaháda), rituální modlitba (salát), almužna (zakát), půst v období 

ramadánu (saum), pouť do Mekky (hadždž) 

 

               3.3.3. Nosí všechny muslimské ženy šátek na hlavě? 

                      a.) ano 

                      b.) ne 

Odpověď: V koránu není nošení šátku explicitně předepsáno. Ve veřejných diskusích probíhají o šátek 

prudké spory, jako by se jednalo o šestý sloup islámu. Skutečně neexistuje v islámu jednoznačný výklad 

nošení šátku a je zde ponechán velký prostor pro interpretaci. "Islámský šátek" původně byla 

společenská konvence, stejně jako dodnes přetrvává v určitých částech Evropy. Náboženský předpis, 

který by se toho dotýkal, však nelze v žádném případě zakládat na textu koránu. (bpb + DIK) 
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4. Kvíz k příčinám útěku, prostředky k útěku, práva uprchlíků, povinnosti uprchlíků 
atd. 

1. Kdo může v EU požádat o azyl? 

a.)  Všichni občané a občanky Evropy 

b.) Všichni lidé, kteří chtějí žít a pracovat v EU? 

c.) Všichni lidé, kteří mají v EU povolení k pobytu? 

d.) Všichni lidé, kteří jsou politicky pronásledovaní. 

Odpověď: d.) Pod pojmem azyl se všeobecně chápe poskytnutí ochrany a základní zajištění existence, tedy mj. 

zaopatření přístřeším, oděvem a potravinami. Právo na azyl v EU mají všichni lidé, kteří jsou ve svém domově 

pronásledováni, např. poněvadž jsou příslušníky určitého etnika, náboženství nebo národnosti. Také 

pronásledování na základě určitého politického názoru nebo sexuální orientace může vést k přiznání azylu. 

2. Kolik lidí uprchlo v roce 2015 do Evropy? 

a.) 1,25 milionů. 

b.) 150.000 

c.) 625.000 

d.) 15,5 milionů. 

Odpověď: a.) Počet žádostí o azyl neustále narůstá. V roce 2015 bylo podáno více než 1 250 000 žádostí o azyl v 

celé EU. O rok dříve to bylo ještě cca 625 000. V Německu se v roce 2015 počet žádostí ve srovnání s 

předchozím rokem více než zdvojnásobil - ze zhruba 200.000 žádostí v roce 2014 stoupl na asi 440.000. 

3. Odkud pochází většina uprchlíků do EU? 

a.) Somálsko 

b.) Ukrajina 

c.) Sýrie 

d.) Kosovo 

Odpověď: c.) Ze Sýrie pocházelo jen v roce 2015 více než 360.000 lidí, kteří hledali ochranu před občanskou 

válkou, jež zde zuří již od roku 2011. To je 29% celkového počtu všech lidí, kteří v roce 2015 zažádali v EU o azyl. 

Z Afghánistánu pocházelo přibližně 178 000 žádostí o azyl, následoval Irák se zhruba 121 000 žadateli o azyl. 

4. Co chrání uprchlíky na celém světě? 

a.) Ženevská úmluva 

b.) Uprchlíci nemají žádná práva – státy přijímají uprchlíky vždy dobrovolně. 

c.) Mezinárodní trestní soud. 

d.) Mezinárodní Červený kříž. 

Odpověď: a.) - Ženevská úmluva o uprchlících byla uzavřena v roce 1951 na zvláštní konferenci OSN. Dosud 

podepsalo úmluvu 145 států na celém světě a zavázaly se ochraňovat uprchlíky z ostatních zemí. K tomu patří 

také všechny státy EU. 
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5. Která země v Evropě přijímá nejvíce uprchlíků? 

a.) Česko 

b.) Itálie 

c.) Německo 

d.) Řecko 

Odpověď: c.) Německo přijalo v roce 2015 téměř 442 000 nových uprchlíků. To je více než třetina celkového 

počtu všech lidí, kteří v roce 2015 zažádali v EU o azyl. Podíváme-li se však na tyto čísla v poměru k počtu 

obyvatel, existují v EU některé země, které přispívají podstatně větší částí. Na předním místě přede všemi je to 

Maďarsko a Švédsko se zhruba 17 700, resp. 16 000 žadateli o azyl na milion obyvatel. V Německu, zemi, která 

má nejvíce obyvatel v Evropě, bylo ve stejném roce téměř 5 500 žadatelů o azyl na 1 milion obyvatel. 

Turecko je země, která na celém světě přijala nejvíce uprchlíků (2,5 milionů – konec roku 2015). 

 

6. Který výrok o azylu v Evropě NENÍ správně? 

a.) Počet žádostí o azyl v posledních letech narostl 

b.) Žadatelé musejí podat žádost o azyl již ve své zemi původu 

c.) Německo přijímá nejvíce uprchlíků v EU 

d.) Většina uprchlíků pochází v současné době z Afghánistánu a Sýrie 

Odpověď: b.) Žádost o azyl nelze většině případů absolutně podat ze zahraničí. Uprchlík, který hledá ochranu v 

bezpečné zemi, musí sem tedy nejprve přicestovat, než může požádat o právo k pobytu. To probíhá v mnoha 

případech ilegálně a často s velkým ohrožení života. 

Na konci roku 2015 bylo na útěku 65,3 milionů lidí. To je nejvyšší číslo, které kdy Úřad Vysokého komisaře OSN 

pro uprchlíky zaznamenal. 

50 procent uprchlíků na celé světě jsou děti. 

 

7. Jak se nazývá postup, který určuje, v jakém státě EU musí proběhnout azylové řízení? 

a.) Dublinský postup 

b.) Londýnská procedura 

c.) Pařížská dohoda 

d.) Dohoda z Osla 

Odpověď: a.) Pro příslušnost k azylovému řízení je rozhodující, ve kterém státě vstoupil žadatel o azyl poprvé do 

EU. Problematické je, že se tak mnoho azylových řízení soustřeďuje do několika málo zemí - ty jsou pak většinou 

přetíženy velkým náporem, jako např. Itálie, Maďarsko, Malta nebo Řecko. To často vede k tomu, že mnoho 

uprchlíků se neregistruje v zemi, kde poprvé vstoupili do EU, poněvadž se snaží dostat do jiného členského státu 

EU. 

  



Seite 13 von 14 

 

 

 

 

8. Kde smějí žít žadatelé o azyl v Německu? 

a.) Jsou posláni tam, kde je ještě nejvíce míst ve sběrných táborech 

b.) Ve městě, ve kterém podali svou žádost 

c.) Jsou rozděleni po spolkových zemích 

d.) Mohou si to sami vybrat 

Odpověď: c.) Takzvaný "Königsteinský klíč" stanovuje, kolik žadatelů o azyl má která spolková země přijmout. 

Tento počet se vypočítává podle počtu obyvatel a ekonomické síly země. To znamená, že větší a bohatší země se 

musejí také postarat o více žadatelů o azyl. 

 

9. Co je takzvaná „rezidenční povinnost“? 

a.) Žadatelé o azyl si musejí najít byt sami 

b.) Žadatelé o azyl nesmějí během azylového řízení opustit určitý region 

c.) Nezletilí žadatelé o azyl se nesmějí po 22 hodině zdržovat mimo místo, kde jsou ubytováni 

d.) Při žádosti o azyl musí být prokázáno předchozí bydliště 

Odpověď: Během prvních tří měsíců azylového řízení platí rezidenční povinnost. Žadatelé o azyl nesmějí bez 

povolení opustit jim přidělenou spolkovou zemi nebo okres. V některých spolkových zemích platí výjimky, např. 

v Braniborsku a Berlíně se žadatelé o azyl mohou pohybovat v obou spolkových zemích. Rezidenční povinnost 

pro žadatele o azyl neexistuje v žádném jiném státě EU než v Německu. 

 

10. Jak se jmenuje Evropská agentura, která organizuje spolupráci členských států EU na vnějších 

hranicích EU? 

a.) FRONTEX 

b.) EULEX 

c.) Border Control 

d.) Mare Nostrum 

Odpověď: a.) Od roku 2004 koordinuje FRONTEX spolupráci členských států EU na jejích vnějších hranicích, tedy 

zejména ve Středozemním moři a na východních hranicích (Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, 

Chorvatsko atd.) FRONTEX není "společná pohraniční policie", nýbrž má zabezpečit hranice zemí na vnějších 

hranicích EU, aby například do Evropy už nepřicházeli další uprchlíci. Za tímto účelem se vydávají ohromné 

částky peněz, kromě toho je FRONTEX kritizován kvůli svým tvrdým metodám. Tak například, poněvadž lodě 

pohraniční stráže FRONTEX vytlačovaly ve Středozemním moři lodi s uprchlíky na širé moře a nutily je k obrácení, 

přičemž se dokonce některé lodě převrátily a zemřeli přitom lidé 

 

Zdroj: http://www.europaplanspiel.de/quizzes/asyl_basic 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fragen-antworten.html 
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5. Krátký film – samostatná práce + partnerská práce  ( psací potřeby, papír, laptop) 

http://www.bpb.de/mediathek/197285/rassismus-begegnen (délka 02:30  minut)  

- Už jsi sám zažil rasismus nebo jinou formu nenávisti vůči cizincům? 

- Pokud ano, co se stalo? 

- Pokud ano, jak jsi reagoval a jak ses cítil? 

- Máš přátele nebo známé, kteří rasismus či jinou formu nenávisti vůči cizincům zažívají? 

 

6. kufr/košík s předměty - partnerská práce (kufr, předměty/fotografie, flipcharty, 
nástěnka) 

- Co vidíte?  

- Přijde vám tam něco divné?  

- Co by to mohlo mít do činění s rasismem? 

- Fotografie, sluneční krémy, psací potřeby 

 

7. Foto Praha Demo Rasismus  
(http://www.deutschlandfunk.de/treffen-in-tschechien-pegida-

expandiert.1773.de.html?dram:article_id=343390) 

- Z čeho mají tito demonstranti strach? Dokážeš si představit, proč mají strach? 

Tito lidé mají strach z „islamizace“. Mají strach, že jiní lidé jim vezmou jejich místo vzdělání nebo 

pracovní místo. Mají strach ze změny. 

Fakta ukazují, že tento strach je bezdůvodný:  

- Existují například selektivní zákony, které stanovují, že například při ucházení se o studijní nebo pracovní místo 

mají vždy mít přednost a být přijati lidé s místním státním občanstvím, pak lidé z EU, pak lidé ze zemí, se kterými 

existuje kooperace a nakonec všichni ostatní.  

- Společnost se mění stále. Existují stále znovu takzvané přistěhovalecké resp. vystěhovalecké vlny - tzn. existují 

období, kdy Češi nebo Němci emigrovali nebo se do Německa a Česka přistěhovávali lidé z jiných zemí. Mezi lety 

1820 a 1930 emigrovalo téměř šest miliónů Němců a od počátku 19. století do roku 1938 cca 400 000 lidí 

československého původu z důvodu hladomoru, politického a náboženského pronásledování na lodích do USA.  

Zdroj: http://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/auswanderer/index.html a 

http://www.czech.cz/de/62194-tschechen-im-ausland 

 

8. Domino 

Hraje se domino. Nejde o to, kdo bude první hotový, nýbrž abyste společně správně seřadili všechny 

„kameny“, na závěr se má spojit začátek a konec. 

 

9. Puzzle (fotokoláž k tématu) 

http://www.deutschlandfunk.de/treffen-in-tschechien-pegida-expandiert.1773.de.html?dram:article_id=343390
http://www.deutschlandfunk.de/treffen-in-tschechien-pegida-expandiert.1773.de.html?dram:article_id=343390

