
20 CAST? 7. 
MIGRACE
OSNOVA: děti se zamyslí nad příčinami migrace a vžijí se do situace lidí, kteří se stěhují, dále reflektují těžkosti a výhody, které 
stěhování přináší..

KLÍČOVÁ OTÁZKA: Proč se lidé stěhují?

BUDETE POTŘEBOVAT: 
• kopie herních listů binga
• mapy české republiky a světa
• papíry a psací potřeby

1. Zamyslete se nad lidmi z příběhu, kteří se přestěhovali.
síma se s rodinou přestěhovala do české republiky a amal 
se z rybářské vesnice přestěhoval do velkoměsta.
Proč se asi amal přestěhoval do velkého města?
Jaké výhody a nevýhody jim stěhování mohlo přinést?

2. Rozdejte herní listy na „cestovní bingo“. 
Požádejte děti, aby se vyptaly ostatních ve třídě, a tak 
listy vyplnily (podklad 7a). Vítězí ten, kdo má jako první 
vyplněné všechny čtverce.

3. Proberte s dětmi jejich vlastní cestování a stěhování.
Rozdejte mapy české republiky a světa.
Požádejte děti, aby na mapě české republiky označily 
místa, která navštívily. totéž můžete zopakovat 
s mapou světa.

Poproste děti, aby napsaly o nějakém místě v čR, které 
navštívily, nebo i o jiném místě, a to s pomocí podkladu 7b.

Další návrhy na výukové materiály o migraci naleznete např. na rvp.cz: 
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=78171&view=4005
doporučujeme také: https://lidevpohybu.eu/

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php%3Ffile%3D78171%26view%3D4005
https://lidevpohybu.eu


41PODKLAD 7A: CESTOVNÍ BINGO

Pro každé tvrzení nalezněte jednu osobu. 
Napište do rámečku její jméno a informaci, kterou jste zjistili.

Umí nějaký cizí jazyk.

Kdo:

Jazyk:

Někdo z jeho/její rodiny 
žije v zahraničí.

Kdo:

Země v zahraničí:

Byl/a někdy ve Vídni.

Kdo:

Povídal/a si po skypu 
s někým v zahraničí.

Kdo:

Země v zahraničí:

Jel/a někdy trajektem.

Kdo, odkud a kam:

Byl/a někdy 
na prázdninách v zahraničí.

Kdo: 

Země v zahraničí:

Žil/a někdy v zahraničí.

Kdo:

Země v zahraničí:

Žil/a někdy v jiném kraji ČR.

Kdo:

Kraj:

Přestěhoval/a se.

Kdo, odkud a kam:

Platil/a někdy jinými penězi 
než českými korunami.

Kdo, jakými a kde:



42 PODKLAD 7B: MÍSTO, KTERÉ JSEM NAVšTÍVIL/A

Zamysli se nad nějakým místem v České republice, v Evropě nebo jinde 
ve světě, které jsi navštívil/a.

Jak se liší od místa, kde bydlíš  ?

Co má společného s místem, kde bydlíš ?

Co se ti na něm líbilo?

Bylo tam něco, co se ti nelíbilo?


