ROZVRH VÝUKY SEMINÁŘŮ
PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZŠ A NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ SŠ
NA TÉMA

Tajemství paragrafů
aneb základy trestního práva
REALIZOVANÝCH V TŘÍDÁCH PRO SKUPINY DO 70 ŽÁKŮ
Základy trestního práva na úseku trestné činnosti mládeže (se zaměřením na nejčastější
trestné činy páchané mládeží a na mládeži)
trestná činnost spáchaná pomocí internetu, počítačová kriminalita
problematika dětské pornografie šířená na internetu, trestná činnost páchaná
pomocí facebooku, nedovolené zásahy do soukromí pedagogů – natáčení na
mobilní telefony, tzv. „problémy stalkingu“
porušování autorských práv, příklady ze soudní praxe
problematika trestného činu zatajení nálezu (např. mobilního telefonu)
problematika trestní odpovědnosti mladých lidí a nejčastěji páchané trestné
činy mládeží, trestné činy na úseku drog ve světle soudní praxe, problematika
trestné činnosti pohlavního zneužívání u mladistvých pachatelů
problematika novely trestního zákona
nové trestné činy, případné nové tresty, využití trestu domácího vězení v ČR

Cena:
2.800 Kč vč. DPH/90 minut/70 žáků (v průměru 40 Kč/osobu)
Poznámka:
Jelikož je projekt neziskový, preferujeme realizaci alespoň čtyř 90minutových bloků v jednom
dni v jednom regionu.

ROZVRH VÝUKY SEMINÁŘŮ
PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZŠ A NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ SŠ
NA TÉMA

Etiketa
aneb co s chlebíčkem spadlým na zem
REALIZOVANÝCH V TŘÍDÁCH PRO SKUPINY DO 30 ŽÁKŮ
Úvod
Představení lektora, krátká motivace
O čem bude přednáška
Co je společnost
Proč společenská pravidla
Nejsme si rovni
Kdo a proč je významnější
Důsledky
Zdravení
Slušnost k ostatním
Praxe
Telefonování – hříchy moderní doby
Společenské příležitosti, jak je rozlišit
Oděvy a hygiena
Nikdo není dokonalý aneb nehody
Základy stolničení
Kvíz a jeho vyhodnocení
Kvíz Etiketa a sport
Nástin rozdílů etikety v jednotlivých zemích
Etiketa a doprava
Otázky a diskuze, závěr

Cena:
1.800 Kč/45 minut/30 žáků (v průměru 60 Kč/osobu)
Poznámka:
Jelikož je projekt neziskový, preferujeme realizaci alespoň pěti 45minutových bloků v jednom
dni v jednom regionu.

ROZVRH VÝUKY SEMINÁŘŮ
PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZŠ A NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ SŠ
NA TÉMA

Svižně a zdravě
o nezdravé stravě
REALIZOVANÝCH V TŘÍDÁCH PRO SKUPINY DO 30 ŽÁKŮ
Každý z nás za rok přijme několik tun potravin. Jejich kvalita, množství a rychlost
konzumace ovlivňují naše životy více, než si připouštíme. V tomto krátkém semináři se
dozvíte o zajímavých výzkumech v oblasti stravování a jak jejich výsledky jednoduše
a zábavně využít.
Osnova mini-semináře:




Triky jak sníst méně (více) jídla a cítit se sytý
Co jíš a piješ, takový jsi
Bonus: Jak levně uspořádat párty a přitom mít spoustu občerstvení

Cena:
1.800 Kč vč. DPH/45 minut/30 žáků (v průměru 60 Kč/osobu)
Poznámka:
Jelikož je projekt neziskový, preferujeme realizaci alespoň pěti 45minutových bloků v jednom
dni v jednom regionu.

ROZVRH VÝUKY SEMINÁŘŮ
PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZŠ A NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ SŠ
NA TÉMA

Kolik stojí peníze
aneb finanční gramotnost jinak
REALIZOVANÝCH NA ŠKOLÁCH
PRO SKUPINY DO 60 ŽÁKŮ
Inscenovaný vstup s krátkým úvodem v dialogu mezi lektory – co se stane, jestliže si chci
hned koupit nějakou věc, na kterou nemám dosud dostatek peněz, s použitím promítnutých
fotografií z nákupních center a s terminologií užívanou v reklamách na úvěry.
Co jsou to lidské potřeby a kdy člověk potřebu pocítí? Krátká rozprava nad zákonem
vzácnosti, který je jednou z nejdůležitějších ekonomických souvislostí.
Kde se berou v domácnosti peníze, k čemu nám slouží a co zpravidla uděláme, když
si myslíme, že jich máme nedostatek?
Co se skrývá za slovem úvěr? Čemu věří věřitel a proč je ochoten se věřitelem stát?
Proč se někdo stává dlužníkem a jakou cenu za vypůjčené peníze zaplatí? Ilustrace
praktických příkladů za pomoci promítnutých fotografií a jednoduchého výpočtu úroků
aneb víš, kolik přeplatíš?
S jakými druhy úvěrů se běžně setkáváme? Seznámení s hypotékou, spotřebitelským
úvěrem, prodejem na splátky, leasingem, kreditní kartou, … Co mě čeká, jestliže
půjdu do zastavárny? Kdo je lichvář?
Co se mi může stát, jestliže svůj úvěr nebudu moci nebo nebudu chtít splatit? Co mi
může udělat někdo, kdo si říká exekutor? Právní minimum s varováním před
představou, že nemusím své závazky splatit.
Jsou úspory vždycky jen odříkání, které dávno není „in“ nebo mi mohou i něco přinést
a něco díky nim pochopím?
Celá přednáška je vedena interaktivně, tzv. Sokratovou metodou otázek a odpovědí, která je
obecně účinnější než přednášený text, což je u nižších věkových skupin ještě výraznější. Pro
jednodušší odbourání ostychu a vyvolání reakce posluchačů je volena cesta dvou
spolupůsobících lektorů, z nichž jeden je profesí ekonom a druhý právník. Dále je používán
obecný jazyk, dle možnosti a v přiměřené míře přizpůsobený vyjadřování posluchačů pro
zamezení identifikace lektorů s autoritou rodičů či pedagogů.
Cena:
2.400 Kč/90 minut/60 žáků (v průměru 40 Kč/osobu)
Poznámka:
Jelikož je projekt neziskový, preferujeme realizaci alespoň čtyř 90minutových bloků v jednom
dni v jednom regionu.

