
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKE SCAPE 
Hra - Zachraňte prázdniny 

45 – 60 minut 
Workshop - Kritické myšlení a ověřování 

informací  45 - 60 minut 

 
Workshop s prvky únikových her, díky kterým se 
naučíte ověřovat si informace nejen na 
internetu. 
 
Rok 2028, brzy budou prezidentské volby 
Každý hráč je novinář. Právě jste byli pozvaní na 
večírek pro novináře.... 
 
Co se ve hře naučíte? 
 

 Ověřovat si předvolební sliby a výroky 
politiků 

 Ověřit si pravdivost titulků článků 

 Poznat zmanipulovaný obrázek 

 Pracovat v týmu 
 
4 úkoly + následná reflexe 
_________________________________ 
 

V nabídce naleznete také kombinace 2 
workshopů. Tehdy workshop trvá 90 - 120 

minut. 
 

 

 Možné samostatně nebo jako rozšíření 
workshopu zachraňte prázdniny 

 Interaktivní workshop, součástí je 
Kahoot kvíz 

 
Co všechno spadá do kritického myšlení? Kdy ho 
používáme? Jak se liší od zdravého rozumu? I na 
tyto otázky naleznete odpovědi ve workshopu 
nabitém aktivitami a reálnými příklady, naučíte 
se ověřovat fotografie a informace na internetu 
a poznat některé argumentační fauly. 
___________________________________ 
Workshop - Proč je dobré umět poznat Fake 

news 45 - 60 minut 
 

 Možné samostatně nebo jako rozšíření 
workshopu zachraňte prázdniny 

 Součástí je Kahoot kvíz 
 
Proč je tak důležité rozeznat falešné zprávy a 
manipulace? Komu nahráváme, když 
dezinformacím věříme? A kam až může víra v ně 
vést? Dáme vám 5 důvodů, proč je opravdu 
dobré umět fake news poznat. 

Workshopy probíhají zdarma a jsou realizovatelné fyzickou nebo online  formou. 



 

 

STUŽÁK 
Zasedni v Bruselu Instituce EU  

 90 minut 
Workshop - PEVNOST EVROPA 

90 minut 
Anotace 
Workshop se zaměřuje na čtyři základní 
instituce Evropské unie, jako jednu 
z potenciálních maturitních otázek. První částí 
workshopu je přednáška, která stručnou 
formou seznamuje se základními principy 
jednotlivých institucí, jejich současným stavem 
a mírou zastoupení národních zástupců. Ve 
druhé části by se žáci v rámci hry měli ztotožnit 
s některou z institucí a pochopit její odlišnost 
od ostatních.  
 
Pomůcky 
Kartičky s rolemi v institucích 
Papíry pro legislativní návrh (rámce pro 
jednání).   
 
WORKSHOP 
Prezentace 

- Evropská rada 
- Evropská komise 
- Evropský parlament 
- Rada Evropské unie 

Hra 
- Všichni žáci si vylosují kartičku, která 

určí instituci, ve které budou působit i 
jejich státní příslušnost, popříp. frakci 

- Přednášející je roztřídí na jednotlivé 
instituce a vysvětlí schéma hry 
(zjednodušený legislativní proces 

- Samotnou hru zahájí Evropská rada 
(přednášející)   

- Tématem bude regulace a 
využití gumových kachniček  

- ER pověří EK o vytvoření 
právní normy ohledně nového 
maskota EU 

 
Diskuze 

- Shrnutí poznatků 

- Feedback 

Kahoot kvíz 

Anotace 
Tento workshop s následnou hrou je zaměřen 
na aktuální téma, migrační krizi. Po krátké 
teoretické přednášce bude následovat hra, ve 
které si žáci díky nově získaným vědomostem 
vyzkouší “dostat se jako migrant/uprchlík do 
Evropy” pomocí profilů osob, jež jim budou 
přiděleny. Otázkou bude, zda jste migrantem či 
uprchlíkem, na co všechno máte ve své nové 
domovině právo. Workshop je striktně zaměřen 
na mezinárodní vztahy a právo, nikoliv na to, jak 
je možné migrační krizi řešit. 
 
Pomůcky 
Kartičky „profil osoby“ (obsahují údaje o: 
pohlaví, věk, národnost, země původu, obnos 
peněz, počet rodinných příslušníků, 
náboženské vyznání, hlavní důvody migrace, 
sen o Evropě) + Prezentace 
 
WORKSHOP 
Prezentace (15 min) 
Představení prezentace o imigraci. Cíl 
prezentace je zaměřit se na fakta za uplynulé tři 
krizové roky. Dále bude prezentace popisovat 
hlavní rozdíly mezi uprchlíky a migranty, kde se 
dále bude věnovat jejich právům v 
mezinárodním prostředí. Popsány budou dále 
tzv. push a pull faktory a následně budou 
prezentovány fakta ohledně migrace v ČR. 
 
Hra (60 min) 
Třída bude rozdělena na jednotlivé studenty, 
kterým budou rozdány materiály, které budou 
obsahovat profil jejich osoby na dalších 60 
minut. Žáci budou pocházet z pěti různých zemí.  
Ze Sýrie, Libanonu, Ukrajiny, Afghánistánu a 
Ghany. Ke každé zemi dostanou rovněž 
materiály ohledně vnitrostátních poměrů v 
zemi (zejména jestli probíhá v dané zemi 
ozbrojený konflikt, či pronásledování určité 
náboženské skupiny), na základě těchto 
materiálů získají žáci informaci o tom, jak 
velkou šanci mají dostat se legálně na půdu EU. 
 
Debata + Kahoot kvíz (15 min) 



 

ÚSTAV PRO EVROPSKOU INTEGRACI 
K čemu nám je EU?   

 90 min 

 
Ústav pro evropskou integraci ve spolupráci s Kanceláří Evropského parlamentu ČR organizuje 
workshopy pro střední školy na téma “K čemu nám je EU?” 
 
Cílem workshopů pro středoškoláky je interaktivní formou zprostředkovat studentům: 

 obecný pohled na fungování Evropské unie 

 její institucionální orgány, rozhodovací mechanismy a výhody členství České republiky  
 
Workshopy posílí znalosti studentů o vnitřním fungování EU a zdůrazní význam aktivní účasti mladé 
generace v demokratické a občanské angažovanosti, jako v případě volby do Evropského 
parlamentu.  
Hlavním výsledkem workshopů, kromě zlepšení znalostí, bude uvědomění mladých lidí o jejich 
vlivu na současné dění a rozhodování EU, buď prostřednictvím jejich přímé volby zástupců nebo 
účastí na různých aktivitách, které mají zvýšit jejich zapojení (např. Konference o budoucnosti 
Evropy). 
 
Vzhledem na komplikovanou bezpečnostní situaci, které Evropa momentálně čelí, bude část 
workshopu věnována analýze bezpečnostních záruk Evropy v podobě Severoatlantické aliance. 
Cílem je přiblížit studentům základní rozdíly v působení Aliance a Evropské unie v kontextu 
kolektivní obrany kontinentu. Workshop se zameří také na koncepci společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie v rámci současných událostí tak, aby studenti získali základní 
přehled o tom, jakým způsobem je Evropská unie schopná reagovat na nadcházejíci hrozby.  
 
Aby workshopy byly co nejinteraktivnější, obsahují několik aktivit: 

 vědomostní kvíz Kahoot  

 tvorbu myšlenkových map pomocí online funkce Mentimeter.  

 součástí workshopu bude také simulace meziinstitucionálního legislativního procesu EU 

 implementace legislativy v ČR 
 

Studenti budou muset: 

 projednat a dosáhnout kompromisu ohledně legislativního návrhu Komise a po 
dosažení kompromisu  

 předložit výsledek Radě 
 
Tato aktivita umožní studentům zažít legislativní proces EU, upozorní na nutnost dosáhnout 
kompromisu a ukáže, jakým způsobem jsou součástí tohoto procesu národní státy, stejně jako 
jejich přímo volení zástupci, a zdůrazní tak potřebu aktivní občanské angažovanosti doma.  
 
Závěr workshopu bude věnován Q&A session s europoslancem ČR nebo expertem na EU 
záležitosti, který poskytne studentům nejen autentičtější pohled na fungování Evropského 
parlamentu ale také přiblíží hlavní témata, které se v EP projednávají. 
 
 

Workshopy probíhají zdarma a jsou realizovatelné fyzickou/online nebo hybridní 
formou. 

 


