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 ZAŘAZENÍ DO VÝUKY  
PT: průřezová témata 
P: předmět 
 

ANOTACE 
CÍLOVÁ 

SKUPINA 
DÉLKA CENA 

Brenda ze 
Zambie 

 

 
P: Člověk a jeho svět 

o Místo, kde žijeme – Evropa a svět 
o Lidé kolem nás – rodina; soužití lidí 
o Rozmanitost přírody – životní podmínky 

     
PT: OSV, VMEGS, MV 
 

Děti se zábavnou a interaktivní formou dozví, jak 
vypadá život jejich vrstevníků na druhé straně 
zeměkoule – rodina a škola, volný čas, s čím si hrají 
apod. Setkávají se s rozmanitostí a učí se s ní vyrovnávat 
a reagovat na ni. 

 
MŠ (5 – 6 let) 

 
1. až 3. tř. ZŠ 

 

60 min. 
 

90 min. 
45 Kč/žák 

Život v 
pralese 

P: Člověk a jeho svět 
o Místo kde žijeme – Evropa a svět 
o Rozmanitost přírody – rovnováha v přírodě; 

životní podmínky; rizika v přírodě 
 
PT: MV, VMEGS, EV 

Děti podniknou cestu do pralesa, během níž se seznámí 
s rostlinami a zvířaty, které tam žijí.  Stanou se na chvíli 
lidmi z pralesa, vyrobí si masky a dozví se, co všechno 
nám prales dává. 

 
MŠ (5 – 6 let) 

 
60 min. 45 Kč/žák 

Hyen z 
Vietnamu 

P: Člověk a jeho svět 
o Místo, kde žijeme – Evropa a svět 
o Lidé kolem nás – rodina; soužití lidí 
o Rozmanitost přírody – životní podmínky 

     
PT: OSV, VMEGS, MV 

Děti se vydají do dalekého Vietnamu, kde budou 
zjišťovat, jak se v této zemi žije. Poznají se s dívkou 
Hyen, která z Vietnamu pochází a odpoví si na otázky, 
jak se jejich život od života Hyen liší, ale také, co 
všechno mají s Hyen společné. Setkávají se s 
rozmanitostí a učí se s ní vyrovnávat a reagovat na ni. 

MŠ (5 – 6 let) 
 

1. až 3. tř. ZŠ 

60 min. 
 

90 min. 
45 Kč/žák 

http://www.arpok.cz/
mailto:info@arpok.cz


VÝUKOVÉ PROGRAMY 
 

Vysvětlivky 
MV – Multikulturní výchova, VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
EV – Environmentální výchova, OSV – Osobnostní a sociální výchova, VDO – Výchova demokratického 
občana, MeV – Mediální výchova 

ARPOK, o.p.s. 
U Botanické zahrady 828/4  www.arpok.cz 
779 00 Olomouc  e-mail: info@arpok.cz 
IČO 26842050  tel: 581 111 907 
 

Naším zakladatelem je Univerzita Palackého v Olomouci. | www.upol.cz 

 

Příběh 
banánu 

 
P: Člověk a jeho svět 

o Místo, kde žijeme – Evropa a svět 
o Lidé kolem nás – globální problémy 

přírodního prostředí 
o Rozmanitost přírody  

 
PT: VMEGS, EV, OSV, VDO 

Žáci se na příkladu konkrétní plodiny, na banánech, 
dozvídají o jejich původu a způsobu jejich pěstování. 
Hravou formou se seznamují s pravidly, která mohou 
být pro pěstování i dalších plodin nastavena (např. 
v systému fair trade). Žáci rovněž  uvažují nad původem 
věcí, které konzumují a zjišťují, že cena nemusí být 
jediným kritériem výběru. Získávají tak větší povědomí o 
odpovědné spotřebě. 

4. a 5. tř. ZŠ 90 min. 45 Kč/žák 

Konec doby 
plastové 

 
P: Výchova k občanství 

o Globalizace 
    Chemie 

o Chemický průmysl v ČR – recyklace surovin 
    Přírodopis 

o Ochrana přírody a životního prostředí 
    Zeměpis 

o Vztah přírody a společnosti 
    Etická výchova 

o Ekonomické hodnoty 
o Etické hodnoty 

 
PT: EV, OSV, VMEGS 
 

Žáci se v rámci výukového programu “Konec doby 
plastové” pomocí kvízu dozvědí o problematice plastu, 
jeho využívání a následném problému s jeho likvidací – 
uvědomí si, jaké dopady na životní prostředí plast může 
mít. V průběhu programu si zrekapitulují, jaké věci či 
produkty vyrobené z plastu během dne používají a poté 
budou společně s lektory hledat možné alternativy k 
tomu jak plast nahradit. 

2. st. ZŠ 90 min. 45 Kč/žák 
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Jiný kraj, 
jiný mrav 

o  
o P: Výchova k občanství 

o Člověk jako jedinec – podobnost a odlišnost 
lidí 

o Člověk ve společnosti – vztahy mezi lidmi 
    Výchova ke zdraví 

o Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
o Změny v životě člověka a jejich reflexe 
o Osobnostní a sociální rozvoj 

o PT: MV, VDO, OSV, VMEGS 

Žáci na konkrétních příkladech prozkoumají, jak 
určujeme, co je „normální“ a co je „jiné“ a z čeho 
přitom vycházíme.  Promýšlí, jak to mají oni sami a z 
čeho mohou vycházet ostatní lidé i jak jim můžeme lépe 
porozumět. Dále si na základě simulační hry žáci 
vyzkouší, jaké to je adaptovat se na odlišné prostředí, 
odlišné normy a pravidla apod. Zkoumají také, jak 
funguje integrace, co pomáhá a co ji znesnadňuje. 

2. st. ZŠ a SŠ 90 min. 45 Kč/žák 

Svět v 
pohybu 

o  
o P: Výchova k občanství 

o Člověk, stát a právo – státní správa a 
samospráva; právní řád ČR 

o Mezinárodní vztahy, globální svět – evropská 
integrace, mezinárodní spolupráce 

    Zeměpis 
o Společenské a hospodářské prostředí – 

obyvatelstvo světa 
o Regionální společenské, politické a 

hospodářské útvary 

               
PT: MeV, VMEGS, VDO, OSV 

Žáci analyzují téma migrace – seznámí se se základními 
pojmy a daty. Na základě konkrétních příkladů 
zkoumají, jak státy upravují pohyb a pobyt různých osob 
na jejich území. Zkoumají, jaké důvody mohou vést k 
migraci a jaké mohou být její důsledky. Dále se zabývají 
tím, jaké příležitosti i ohrožení migrace přináší a jak je 
možné s nimi pracovat.  

2. st. ZŠ a SŠ 90 min 45 Kč/žák 

http://www.arpok.cz/
mailto:info@arpok.cz
http://arpok.cz/pro-pedagogy/vyukove-programy/


VÝUKOVÉ PROGRAMY 
 

Vysvětlivky 
MV – Multikulturní výchova, VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
EV – Environmentální výchova, OSV – Osobnostní a sociální výchova, VDO – Výchova demokratického 
občana, MeV – Mediální výchova 

ARPOK, o.p.s. 
U Botanické zahrady 828/4  www.arpok.cz 
779 00 Olomouc  e-mail: info@arpok.cz 
IČO 26842050  tel: 581 111 907 
 

Naším zakladatelem je Univerzita Palackého v Olomouci. | www.upol.cz 

 

Neviditelná 
ruka trhu 

P: Výchova k občanství 
o Člověk, stát a hospodářství – principy tržního 

hospodářství; banky a jejich služby 
o Mezinárodní vztahy, globální svět – 

mezinárodní spolupráce; globalizace 
o Globalizace 

      Zeměpis 
o Regiony světa – modelové regiony světa  
o Společenské a hospodářské prostředí – 

globalizační a regionální společenské, politické 
a hospodářské procesy; světové hospodářství;   

PT: VMEGS 
 

Žáci odhalí propojenost a vzájemnou provázanost 
světové ekonomiky a získají základní informace o 
fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad 
konceptem odpovědné spotřeby. 

8. a 9. tř. ZŠ, 
SŠ 

90 min. 45 Kč/žák 

Plýtvání 
potravinami 

 
P: Výchova k občanství 

o Mezinárodní vztahy 
o Globalizace – integrující se svět 

      Zeměpis 
o Společenské a hospodářské prostředí – 

světové hospodářství 
     Člověk a zdraví 

o Výživa a zdraví – zdravý způsob života a péče 
o zdraví  
 

PT: VMEGS, OSV, EV 

Žáci se během programu na téma plýtvání potravinami 
zamyslí nad svým spotřebitelským chováním, porovnají 
nákupní potravinový koš rozvojové a rozvinuté země a 
navrhují způsoby, jak by šlo plýtvání potravinami 
omezit. 

2. st. ZŠ a SŠ 90 min. 45 Kč/žák 
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Kontaktní osoba 

Anna Mairingerová 

telefon: 581 111 907 

e-mail: anna.mairingerova@arpok.cz 

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 

 Cena výukového programu je 45 Kč/žák 

 Cestovné lektorů 
o Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí. 

o Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů. 

o Počet km určujeme dle plánovače na serveru www.mapy.cz. 

o Maximální počet lektorů, za které se cestovné hradí, je 4. 

 Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy. 

 Maximální počet dětí ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem). 
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