
 

 

 

 

Projekt: Dny lidských práv  
 

Gymnázium Chotěboř 9. 12. 2022 - 20. 1. 2023 
 

Organizátor projektu: školní skupina Amnesty International, Euroklub Gymnázia Chotěboř, Ekoklub 

Gymnázia Chotěboř 
 

Vedoucí projektu:  Anička Bílková, Míša Hospodková, Gábina Marková (septima), vyučující OV, ZSV, 

dějepisu, biologie, TV 
 

Výstup projektu: uvědomit si, že lidská práva má každý z nás, že je třeba je znát a umět používat (žáci získají 

znalosti, dovednosti a postoje), učíme se myslet v globálních souvislostech 
 

Metody práce: výklad, řízený rozhovor, projekce dokumentárních filmů, panelová diskuse, skupinová práce, 

psaní dopisů na vězně svědomí, práce s interaktivní tabulí, projektový den 

 

Časové rozvržení:  
 

Prima:  1 hodina v rámci hodin občanské výchovy 

1. hodina - úvod do problematiky lidských práv I. (14. 12. – 6. hodina) 

2. hodina – úvod do problematiky lidských práv II. (4. 1. – 6. hodina) 

  

Sekunda:  2 hodiny v rámci hodin občanské výchovy 

1. hodina – připomenutí základních vědomostí o lidských právech 

 (14. 12. – 5. hodina)  

 2. hodina – světová náboženství (11. 1. – 6. hodina) 

 

Tercie:  2 hodiny v rámci hodin občanské výchovy 

1. hodina – Listina základních práv a svobod (20. 12. – 3. hodina) 

 2. hodina – odlišnosti v lásce (3. 1. – 3. hodina) 

 

Kvarta: 2 hodiny v rámci hodin občanské výchovy 

1 hodina – Charta základních práv EU (14. 12. – 2. hodina) 

 2. hodina – lidská práva patří všem lidem, protože jsou lidmi (4. 1. – 2. hodina) 
 

Projekt ve třídách prima, sekunda, tercie a kvarta vedou Anna Bílková, Michaela Hospodková, Gábina 

Marková (septima).   

 

Hra pro studenty tříd prima – kvarta: Kávová krize 19. 12. 2022 

Prima, tercie:   

 8:10 – 9:50, velká tělocvična, učebna číslo 9 

Sekunda, kvarta: 

10:10 – 11:50, velká tělocvična, učebna číslo 9 
 



 

 

 

 

Hru připravily pod vedením Mgr. Michaely Fruhbauerové studentky 2. A – Vanesa Francouzová, Anička 

Melenová 

 

 

Sexta, 2. A: 2 hodiny v rámci hodin základů společenských věd         

1. hodina – Listina základních práv a svobod I. (13. 12. 2.A, sexta - 5. a 6. hodina) 

2. hodina – Listina základních práv a svobod II. (15. 12. Sx, 2.A - 4. a 6. hodina) 

 

Septima, 3. A: 2 hodiny v rámci základů společenských věd 

1. hodina – projekce filmu Znásilnění pod kůží (septima 6. 1. – 1. hodina; 3. A  6. 1. -  4. hodina) 

2. hodina – rozbor filmu s následnou diskusí (septima 9. 1.  – 3. hodina; 3. A 10. 11. -  1. hodina) 

 

SV (3. A, septima): 4 hodiny v rámci základů společenských věd 

 1.a 2. hodina – SeneCura SeniorCentrum – beseda (6. 1. – 5. a 6. hodina) 

 3. a 4. hodina – Beseda se zaměstnanci a klienty Archy Benediktus (20. 1. – 5. a 6. hodina)  

 

leden 2023 koncert kapely BeneBend – 12.00, velká tělocvična – septima, 3.A 

 

12.- 13. prosince: Studentské prezidentské volby (7:50- 8:05; 9:55 – 10.05), organizují studenti semináře 

SV 3.A 

  

 

10. 12. – 22. 12. Maratón psaní dopisů na vězně svědomí   

(probíhá v průběhu těchto dní v hodinách OV a ZSV ve třídách kvarta – oktáva) 

• kvarta: 9. 12. - 1. hodina 

• kvinta: 16. 12. - 3. hodina  

• sexta: 22. 12. - 4. hodina 

• 1. A: 22. 12. - 6. hodina  

• 2. A: 20. 12.  - 5. hodina 

• 3. A: 20. 12. - 1. hodina 

• septima: 19. 12. - 3. hodina 

• 4. A: 22. 12. - 3. hodina 

• oktáva: 22. 12. - 5. hodina 

 

22. 12. 14:15 – Fairtradové Vánoce (prostory staré budovy Gymnázia Chotěboř) společná akce 

AI a Ekoklubu, (viz podrobný program)  

 

12. 1. 2023 předávání titulu Fairtradová škola Gymnáziu Chotěboř (součástí budou přednášky k tématu 

fairtrade) 

 


