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DOMLUVÍME se na 
jednom ze dvou 
programů: 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Buď 
Světová hra na mezinárodní obchod 
https://nazemi.cz/svetova-hra-na-obchod/ 
Základem programu je simulační hra, která 
modeluje fungování světového trhu. Zážitek a 
zkušenost ze hry účastníci a účastnice srovnají s 
reálnými příklady z různých zemí světa, na jejichž 
základě ověří teze současné ekonomické teorie. 
V průběhu programu se také seznámí se 
základními pojmy ekonomické teorie i s možnými 
ekonomickými alternativami. Můžou ve hře na 
obchod vyhrát všichni? Program na 5 hodin. 
Odhadovaná přibližná cena: 250 
 
 
Nebo 

Duševní zdravověda pro 
středoškoláky 

https://nevypustdusi.cz/program-pro-
stredoskolaky/ 
interaktivní a zaměřené na osvětu, sebepoznání 
a prevenci v oblasti duševního zdraví a duševních 
onemocnění. sdílíme příběhy o tom, jaké je to žít 
s duševním onemocněním, zkoušíme s vámi 
relaxační techniku mindfulness, předáváme 
praktické tipy, jak zvládat školní stres. Vedou 
lektoři z organizace Nevypusť duši, studenti a 
absolventi psychologie a medicíny, kteří prošli 
odborným školením a mají zajištěnou 
pravidelnou supervizi. Program na 5 hodin. 
 
Odhadovaná přibližná cena: 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jihlava, 
uvnitř 
nebo 
venku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jihlava, 
uvnitř 
nebo 
venku 

https://nazemi.cz/svetova-hra-na-obchod/
https://nevypustdusi.cz/program-pro-stredoskolaky/
https://nevypustdusi.cz/program-pro-stredoskolaky/


2. den, 2. květen 2023 
 

 

 
Koně a orba 
http://www.abel-ovce.cz/ekologicka-a-zazitkova-
vychova/programy-pro-2022/od-hroudy-k-
chlebu 
Na poli u Vltavy se chopíme lana a zkusíme orat 
pluhem svojí silou. Pluh přepřáhneme za koně a 
každý žák si sám vyorá brázdu s koněm. Pole 
urovnáme koňskými bránami, ručně osejeme 
obilím, zavláčíme. Pak vyznačíme brázdu na 
brambory, každý si s koněm vyoře brázdu, položí 
do ní naklíčené brambory, zahrne a uvláčí 
s koněm. Lektor informuje o úskalí při pěstování 
obilí, výnosu z jednoho zrna, procesu práce k 
upečení chleba. Žáci vyzkouší vynález bratří 
Veverkových. Na závěr opékání brambor, chleba, 
jablek, buřtů. Program na 5 hodin. Cesta vlakem. 
 
Odhadovaná přibližná cena: 300, včetně 
dopravy 
 

 
 
Praha, 
venku  

3. den, 3. květen 2022 
 

 

 
Drama – Tak tohle neprojde 
HTTPS://SKOLY.PAMETNARODA.CZ/WORKSHOPY/TAK-
TOHLE-NEPROJDE/ 
Být svobodný a necítit úzkost v komunikaci? Jak 
s námi lidé přes skupinový nátlak manipulují. 
Rozhodování se je někdy tak těžké. Podle 
skutečných událostí. S literárním pozadím 
divadelní hry Largo Desolato od Václava Havla.  
 
Odhadovaná přibližná cena: 250 

 
Jihlava, 
uvnitř 

Studentů 30 
 

Klasifikace 
 

účast + krátká písemná reflexe a foto  

Metoda Hry a interaktivní Workshopy, inspirované skutečnými 
událostmi a příběhy. Studenti v bezpečném prostředí 
budou prožívat nebezpečné nebo obtížné situace. 
Zkušenost reflektují a mohou využít v podobné situaci 
ve svém okolí. 

Odhadovaná cena přibližně: 800 Kč   
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