Nabídka besed 2020/2021
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
Slovo:

prevence
Význam:

předcházení něčemu, ochrana před něčím
Pojmem prevence rozumíme všechna opatření směřující k předcházení a minimalizaci
jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. Prevencí může být jakýkoliv typ
výchovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu
rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy
rizikového chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky.
Besedy z této nabídky provádíme ve školských zařízeních zdarma a jsou plně hrazeny DDM
Rozmarýnem

Odborní lektoři:
 Lucie Folbergerová, DiS. – bývalá regionální novinářka,
kameramanka a učitelka mediální komunikace a žurnalistiky
 Ing. Eva Zůnová, – vzdělání v oboru finančnictví a zapojena do
projektu „Finanční gramotnost do škol“
 Irena Levková Dis. – Úřad práce v Litoměřicích, informační a
poradenské středisko (IPS) pro volbu a změnu povolání - ve
spolupráci s DDM Rozmarýnem v Litoměřicích
 Jana Zelená – bývalá dlouholetá kurátorka pro děti a mládež MÚ
Litoměřice, oddělení sociálně – právní ochrany a prevence
 MUDr. Ladislava Matějíčková – Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje, pobočka Litoměřice
 MUDr. Jiřina Zímová – externí pracovník DDM Rozmarýn
 Mgr. Halka Lacinová – předsedkyně Okresního soudu Litoměřice
 Josef Jiřík - člen Českého svazu včelařů
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MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
(lze objednávat až od měsíce října 2020)

1. Rizika sociálních sítí
Časová dotace: 1. nebo 2. vyučovací hodiny
Cílová skupina: 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU (téma se dá vhodně přizpůsobit)
Lektor: Lucie Folbergerová, DiS.
Obsah:
 úvod do problematiky sociálních sítí
 hoaxy, viry
 ochrana profilu – důležitost hesel
 aktualizace a anonymita
 zachování soukromí - to, co o sobě zveřejníte na internetu, už obvykle nejde vzít zpět

2. Jak média vydělávají peníze aneb kouzlo marketingu
Časová dotace: 1. nebo 2. vyučovací hodiny
Cílová skupina: 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU (téma se dá vhodně přizpůsobit – v případě
1. stupně ZŠ se téma může převést na oblíbené youtubery)
Lektor: Lucie Folbergerová, DiS.
Obsah:
 reklama v televizi
 reklama na sociálních sítích
 influencer
 product placement
 youtubering

3. Zdroje aneb je vhodné si půjčit cizí text?



Časová dotace: 1. vyučovací hodina
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU
Lektor: Lucie Folbergerová, DiS.
Obsah:
 plagiátorství,
 správné zdrojování aneb vyhledávač není zdroj
 ověření zdroje
omezení zdrojů.
Besedu je možné doplnit etikou v médiích. Součástí by pak byla i hra o etice. V takovém
případě je pak časová dotace 2. vyučovací hodiny.

4. Média jako zrcadlo společnosti
Časová dotace: 1. vyučovací hodina
Cílová skupina: SŠ
Lektor: Lucie Folbergerová, DiS.
Obsah:
 role médií ve společnosti
 hlavní rozdíly mezi bulvárními a seriózními médii
 manipulace vs. propaganda
 jak se manipulaci bránit
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5. Veřejnoprávní média
Časová dotace: 1. vyučovací hodina
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU
Lektor: Lucie Folbergerová, DiS.
Obsah:
 Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář jako média veřejné služby
 náplň veřejnoprávních médií, služby a povinnosti
 financování veřejnoprávních médií
 hlavní rozdíly mezi veřejnoprávním a soukromím médiem
Témata se dají kombinovat a přizpůsobit potřebám školy.
FINANČNÍ GRAMOTNOST

1. Úvod do finanční gramotnosti
Časová dotace: 90 minut
Cílová skupina ZŠ 1. stupeň 4-5 třída, 2. stupeň 6-9 třída
Lektor: Ing. Eva Zůnová
Forma přednášky: workshop
Obsah: Co je finanční gramotnost a proč jí řešíme. Co do FG patří. Žáci se dozvědí co
je příjem – zdroj příjmů (aktivní, pasivní), co je výdaj, peníze – historie a základní
funkce peněz, co je rozpočet, finanční rezerva a proč je důležitá. Základní informace
k dluhové pasti – půjčka, lichvář. Společná práce, kvíz

2. Zdravé finanční návyky
Časová dotace: 90 minut
Cílová skupina: ZŠ 1. stupeň, 4-5 třída, 2. stupeň 6-9 třída, SOŠ, SOU, OU
Lektor: Ing. Eva Zůnová
Forma přednášky: workshop
Obsah: Žáci se dozvědí jak se stát finančně gramotným člověkem, jak vytvářet rezervy
a spravovat peníze a tvořit rodinný rozpočet

3. Rodinný rozpočet
Časová dotace: 90 minut
Cílová skupina: ZŠ 1. stupeň, 4-5 třída, 2. stupeň 6-9 třída
Lektor: Ing. Eva Zůnová
Forma přednášky: workshop
Obsah. Tvoření rozpočtu a jeho funkce, proč je rozpočet důležitý, jeho formy a
náležitosti.
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4. Sny a cíle – plánování úspěšného života
Časová dotace: 90 minut
Cílová skupina: 2. stupeň 6-9 třída, SOŠ, SOU, OU
Lektor: Ing. Eva Zůnová
Forma přednášky: workshop
Obsah: Důležitost plánování a umět přeměnit sny v cíle a realitu, tak, abychom dosáhli
vlastní prosperity a náš život byl plnohodnotný a úspěšný

5. Investice
Časová dotace: 90 minut
Cílová skupina: 2. stupeň 6-9 třída, SOŠ, SOU, OU
Lektor: Ing. Eva Zůnová
Forma přednášky: workshop
Obsah: Co jsou to investice a jejich význam. Formy a typy investic, základní finanční
investice a práce s investicemi. Investiční pravidla

6. Co chci dělat, až budu dospělý
Časová dotace: 90 minut
Cílová skupina: 2. stupeň 6-9 třída
Lektor: Ing. Eva Zůnová
Forma přednášky: workshop
Obsah: Kdo jsem a co chci, kam se chci dostat a posunout. Co proto musím udělat.
Typologie osobnosti.

7. Úvěry spojené s bydlením
Časová dotace: 90 minut
Cílová skupina: 2. stupeň 6-9 třída, SOŠ, SOU, OU
Lektor: Ing. Eva Zůnová
Forma přednášky: workshop
Obsah: Co jsou to úvěry spojené s bydlením, typy, postup banky, ČNB a její opatření,
formy splácení a zajištění. Důsledky nesplácení

8. Bankovnictví a základy bankovních produktů
Časová dotace: 90 minut
Cílová skupina: 2. stupeň 6-9 třída, SOŠ, SOU, OU
Lektor: Ing. Eva Zůnová
Forma přednášky: workshop
Obsah: Bankovní soustava v ČR a funkce bank. ČNB a její funkce, základní bankovní
produkty

9. Finanční produkty
Časová dotace: 90 minut
Cílová skupina: SOŠ, SOU, OU
Lektor: Ing. Eva Zůnová
Forma přednášky: workshop
Obsah: Finanční trhy a finanční produkty, formy investic a spoření. Rozdělení
finančních trhů a význam
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ A MLÁDEŽE

1. Kriminalita dětí a mládeže
Časová dotace: 1. vyučovací hodina
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ 6. a 9. třída, první ročník SŠ, OU, SOU
Lektor: Jana Zelená
Obsah: vše o problémech dnešní mládeže a co se stane, pokud se problémy neřeší (rodinné
vztahy, záškoláctví, násilí, šikana, krádeže, drogy, pojem spolupachatelství, gamblerství,
práce v zahraničí, sekty….). Téma besedy může být částečně upraveno dle požadavků školy

2. Vstup do zaměstnání, situace na trhu práce, absolventská praxe,
evidence na Úřadě práce, důsledky nezaměstnanosti
Časová dotace: 1. až 2 vyučovací hodin
Místo konání: budova okresního soudu v Litoměřicích, 3. patro
Cílová skupina 9. třída ZŠ, SŠ, OU, SOU vycházející ročníky a maturanti
Lektor: Irena Levková Dis

3. Návštěva budovy Okresního soudu v Litoměřicích a sledování
soudního přelíčení
Časová dotace: dle soudního přelíčení
Místo konání: budova okresního soudu v Litoměřicích, přízemí
Cílová skupina 9. třída ZŠ, SŠ, OU, SOU
poznámka: z důvodu malého počtu vhodných spodních přelíčení, napište požadavek a budeme
se snažit postupně zájemce uspokojit. V tomto případě je nutné, aby se třída přizpůsobila dnu
a hodině jednání
Lektor: Mgr. Halka Lacinová – soudkyně, Okresní soud Litoměřice
.
ZDRAVÍ A ZDRAVÁ VÝŽIVA

1. Prevence nákaz přenášených pohlavním stykem, AIDS
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cílová skupina: ZŠ, SŠ, OU, SOU
Lektor: MUDr Ladislava Matějíčková
Obsah: přehled nejvýznamnějších nákaz přenášených pohlavním stykem, nejčastěji
diagnostikovaná onemocnění, HIV/AIDS

2. Prevence infekčních onemocnění
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cílová skupina: ZŠ, SŠ, OU, SOU
Lektor: MUDr. Ladislava Matějíčková
Obsah: epidemiologická opatření, izolace, léčba, očkování. Přehledné rozdělení infekčních
onemocnění dle způsobu přenosu.
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3. Prevence COVID -19
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cílová skupina: ZŠ 7. - 9. tř., SŠ, OU, SOU
Lektor: MUDr. Ladislava Matějíčková
Obsah: popis nemoci, příznaky, rizikové faktory, léčba, komplikace, jak si mohu pomoci sám.

4. Zdravá výživa -Tuky a cukry, nepřítel i přítel
Časová dotace: 1. vyučovací hodina
Cílová skupina: druhý stupeň ZŠ, SŠ, OU, SOU
Lektor: MUDr. Jiřina Zímová

EKOLOGIE
VČELSTVO JOSEF JIŘÍK

1. Produkty včel
časová dotace: 1. vyučovací hodina
cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SOU
přednášející: Josef Jiřík
Obsah:
 tajemství medu, druhy, vznik, potravina i lék
 včelí vosk, vznik, význam v úle a využití lidmi
 záhadný propolis, mateří kašička, včelí jed, alergie

2. Ekologická role včel a dalších opylovačů
časová dotace: 1. vyučovací hodina
cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SOU
přednášející: Josef Jiřík
Obsah:
 opylovací význam včel a podíl na ekologických kvalitách přírody
 signalizace znečištění přírody
 zvláštnosti života čmeláků
 včelí jed, žihadlo a alergie
 nemoci včel
3. Lidé a včely od pravěku po dnešek
časová dotace: 1. vyučovací hodina
cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SOU
přednášející: Josef Jiřík
Obsah:
 historie získávání medu v nejstarších civilizacích, ve středověku, v novověku…
 včelí příbytky dříve a dnes
 druhy včel ve světě, chování, zvláštnosti
 chov včely medonosné, osazenstvo úlu, včelařovy pomůcky,…
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4. Včelařský rok
časová dotace: 1. vyučovací hodina
cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SOU
přednášející: Josef Jiřík
Obsah:
 co dělají včely v zimě
 jaro v úle, role matky, dělnice
 rojení, medobraní, chov matek, trubec
 příprava včel na zimu
 bodavost včel, alergie na žihadla
 nemoci včel, hrozba pro lidi
Témata se dají kombinovat a přizpůsobit potřebám školy.

PODMÍNKY PRO OBJEDNÁNÍ BESED

Dodržujte postup při objednávání besed
1. Z časových důvodů lektorů je možné zabezpečit besedy přímo ve vaší škole pouze pro
litoměřické školy a blízké okolí. Pro žáky ostatních škol okresu Litoměřice je možné
připravit a uskutečnit besedu v prostorách DDM Rozmarýn Litoměřice.
2. Aby byla zachována kvalita nabízených programů, jsou besedy připraveny vždy pro
jednu třídu (cca 25 žáků).
3. Po uskutečnění besedy učitel nebo metodik prevence zajistí předání potvrzení o
konání besedy. p. Vančové DDM Rozmarýn. Potvrzení musí obsahovat hlavičku
školy, datum konání, název besedy, pro jakou třídu, počet zúčastněných žáků, razítko
školy a podpis zástupce školy. Lze naskenovat a poslat na e-mail:
Iljena.vancova@ddmrozmaryn.cz
Objednávky besed všech lektorů musí být projednány s paní Iljenou Vančovou. Pokud
si škola sjedná besedu přímo s lektorem, nenese DDM odpovědnost za kvalitu
provedené práce a ani za finanční vyrovnání s tímto lektorem.
Besedy mohou být zpracovány jako požadavek na celý školní rok, nebo se mohou
objednávat postupně, jednotlivě.
Objednávky zasílejte na e-mail: iljena.vancova@ddmrozmaryn.cz
Pokud se jedná o jednotlivou besedu, lze objednat telefonicky, ale pouze
v dopoledních hodinách na tel. 602 589 901
Besedy jsou poskytovány dětem a mládeži zdarma. Program je dotován DDM
Rozmarýnem. Proto je nutné veškeré objednávky, požadavky a připomínky řešit přes
pracovnici DDM Rozmarýn Bc. Iljenu Vančovou.
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