PROJEKT „JÁ, TY, MY, ONI“
8. ROČNÍK: „NAŠE VOLBY“
1. hodina:

Volby v ČR - volby do Poslanecké sněmovny, do Senátu, do krajských zastupitelstev, komunální volby
volby prezidenta ČR

2. hodina

Výsledky voleb-na www.volby.cz zjistit výsledky posledních voleb do Poslanecké sněmovny,
výsledky posledních komunálních voleb

3. hodina
+

Program

- vytvoření volebních stran a jejich programů v rámci komunálních voleb v našem městě,
sestavení kandidátek

5. hodina

Volby

- komunální volby (žáci nesmí volit svou stranu)

6. hodina

Volby představitelů - vytvoření koalice, volba starosty a místostarosty
vyhlášení programu

4. hodina

9. ROČNÍK: „DEMOKRACIE JAKO PROTIVÁHA DIKTATURY“
1. hodina:

Diktatury minulosti a současnosti co je to diktatura
přehled nejznámějších diktatur minulosti
současné diktatury

2. hodina
+
3. hodina

Film - film z prostředí diktatury

4. hodina
+
5. hodina

přechod od diktatury k demokracii
Cesta k demokracii - beseda o 17. listopadu 1989 jako příkladu nenásilného přechodu od diktatury k demokracii
základní principy demokracie

6. hodina

Proč chci žít v demokracii - výstupní práce projektu

6. ROČNÍK: „EVROPA A SVĚT“
1. hodina:

Evropa a svět - porovnání základních evropských údajů s údaji jiných světadílů
životní úroveň, HDP
životní úroveň evropských zemích

2. hodina

Evropská kultura

-

nejznámější evropští autoři dětské literatury

3. hodina

Evropské památky

-

světové kulturní dědictví na evropské půdě

4. hodina

Evropské problémy

-

terorismus, národnostní menšiny, přistěhovalci z rozvojových zemí, ...

5. hodina

Proč chci žít v Evropě

výstupní práce projektu

7. ROČNÍK: „OBJEVUJEME EVROPU“
1. hodina:

Hudba a oblečení

-

porovnání hudby a oblečení z let 70. a 80. a současnosti

2. hodina

Evropské „ikony“

-

koho evropská mládež obdivuje

3. hodina

Stravování v Evropě -

4. hodina

Vzdělání

5. hodina

Průměrný mladý Evropan

co jí mladí lidé v různých koutech Evropy

- jak funguje vzdělávání v jiných evropských zemích
podmínky studia v Evropě pro mladé Čechy
-

výstupní práce projektu

