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Pracovní list – MIGRACE A VY 

 

Odpovězte krátce na dané otázky a zpracujte úkoly: 

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY A ÚVOD DO TÉMATU MIGRACE 

 

1. Co si představujete pod pojmem migrace? 

2. Řekněte různorodé důvody, proč lidé migrují? 

3. Napište tři příklady, kdy lidé chtějí migrovat a kdy musí migrovat.  

4. Definujte migraci vnitřní a mezinárodní.  

5. Definujte pojmy migrant, uprchlík, cizinec a zaměřte se na hlavní rozdíly.  

Doporučené zdroje: 

 http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/abeceda-migrace 

 http://encyklopedie.org/otazky-a-odpovedi-o-migraci/ 

 http://www.iom.int/key-migration-terms 

 

6. Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste se stali jedním z nich? (migrant, cizinec, 

uprchlík) 

7. Byli jste někdy v zahraničí?  

a. Jaké byly vaše důvody? 

b. Jak dlouho jste zde byli?  

c. Jak jste se cítili v jiné zemi?  

d. Překvapilo vás něco v této zemi? (rozdílné chování, témata hovoru…)  

e. Jaké byly největší kulturní rozdíly? (jazyk, jídlo, oblékání…)  

f. Co pro vás zde bylo nejtěžší?  

8. Rádi byste v budoucnu žili delší dobu v jiné zemi a proč? 

 

II. MIGRACE V ČR 

 

1. Víte rozdíl mezi imigrací a emigrací?  

2. Kdy a kam lidé odcházeli z ČR za posledních 100 let? 

3. Znáte někoho, kdo musel takto opustit svůj domov? 

4. Víte, kolik je v současné době v ČR cizinců a z jakých zemí pocházejí? Znáte někoho? 

5. Dokážete odhadnout, kolik lidí v roce 2017 v ČR požádáno o mezinárodní ochranu a 

z jakých zemí? (Je to podle vás hodně/málo) 

6. Dokázali byste říci období, kdy v minulosti do ČR přišlo větší množství uprchlíků a 

z jakých zemí? Zkuste to srovnat se současností. 

 

Podívejte se na stránku: http://www.iom.int/world-migration  A http://peoplemov.in/ 

 Podle těchto aplikací najděte, kolik Čechů žije v ostatních státech světa. 

 V jaké zemi jich (Čechů) žije nejvíce?  

http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/abeceda-migrace
http://www.iom.int/key-migration-terms
http://www.iom.int/world-migration
http://peoplemov.in/
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 Víte kolik je v současné době na celém světě migrantů? 

 

III. HODNOTY A IDENTITA  

Zapřemýšlejte: Co nás Čechy definuje? Co utváří naší identitu nebo je nedílnou součástí naší 

kultury? Zkuste napsat alespoň 5 takových „hodnot“, které z nás dělají „Čechy“: 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

Vyzkoušejte si hru na identitu 

Potřebujete: 

• video ukázku All That We Share (3:00) – online na 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc 

• tužku a papír 

• 15 minut času 

Jak na to? 

• Pusťte si krátkou video ukázku All That We Share. Společně se spolužáky se 

pobavte o vašich pocitech z videa a pokuste se zodpovědět otázky: 

- Jaké pocity u vás video vyvolalo? 

- Co je zajímavé na druhém člověku? 

- Všímáte si odlišností mezi vámi a jinými lidmi? 

- Jak na tyto odlišnosti často reagujete? 

- Co vás zajímá na člověku, kterého vidíte poprvé? 

Co se naučím? 

 Uvědomíte si rozdílnosti a podobnosti mezi sebou a budete schopni hledat i 

podobnosti u cizinců. Také si uvědomíte význam „škatulkování“. 

 

Co si představujete pod pojmem ČESKÁ KULTURA? Máme vůbec nějakou kulturu? Čím je 

typická?  

Česká kultura pro mě znamená: … 

1. Které české hodnoty a dovednosti by měl podle vás každý cizinec přijmout/si osvojit, 

aby se integroval (začlenil) do naší společnosti? Co to znamená „integrovaný 

cizinec“? 

2. Máte nějaké obavy z cizinců?  

 Zkuste vysvětlit vaše pocity a proč tomu tak je?  

 Z čeho myslíte, že Vaše obava pramení? Je opodstatněná? 

 Na základě čeho jste si obavu vytvořili? 

A) Reálná vlastní zkušenost 

B) Názor jiné osoby v mém blízkém okolí 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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C) Média a informační zdroje 

 

3. Co pozitivního nám cizinci mohou přinést/přinášejí? (uveďte 5 příkladů) 

 

IV. MIGRACE A JEJÍ DOPADY 

Představte si, že i vy byste museli opustit svůj domov, kam byste mířili (v rámci ČR i 

zahraničí) 

 Co byste si vzali s sebou? (pokud by se mělo vejít do jednoho zavazadla) 

Vyberte si jeden ze 4 příběhů žen migrantek (odkazy níže, může být i více) a zkuste 

odpovědět na otázky: 

 

 Jak se migrantka cítila? 

 S jakými problémy se setkala? (setkávala) 

 Proč nezůstala ve své zemi? 

 Proč se rozhodla jít do Čech? 

 Dopadl její příběh dobře? 

 Co byste ji doporučili? 

o Pokuste se vžít do naší migrantky a představte si všechny její potřeby. 

Dokázali byste ji pomoci v některých záležitostech? (vyplnění formulářů, 

nákup, zábava, nalezení kamarádů…) 

 

Příběh paní Gordany: https://www.youtube.com/watch?v=mRp4TwBbrh8 

Příběh paní Kadry: https://www.youtube.com/watch?v=5MxSoimleYI 

Příběh paní Vesny: https://www.youtube.com/watch?v=g-gxzA4evcI 

Příběh paní Zviezdany: https://www.youtube.com/watch?v=9arrb5uCMjU 

 

V. SPOLEČNÉ SOUŽITÍ 

 

Za domácí úkol vyzkoušejte aktivitu FOODBLOG 

- Připravíte příspěvek s migrantem ze svého okolí na SIMI Foodblog. Příspěvek se 

skládá z příběhu migranta a receptu. 

Potřebujete: 

• 1 hodina času 

• Prostor a materiály k uvaření jídla 

• Fotoaparát 

Jak na to? 

- Oslovte ve svém okolí cizince a sepište s ním jeho příběh – jak přišel do ČR a proč, jaké 

jsou jeho zkušenosti ze života zde, co prožívá v procesu integrace, příp. zajímavosti o 

jeho zemi původu. K příběhu s cizincem sepište také recept na tradiční jídlo, ze země, 

odkud pochází. Můžete společně s ním zkusit jídlo také uvařit a vyfotografovat. Celý 

příspěvek pak zašlete ke zveřejnění na email simi.foodblog@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=mRp4TwBbrh8
https://www.youtube.com/watch?v=5MxSoimleYI
https://www.youtube.com/watch?v=g-gxzA4evcI
https://www.youtube.com/watch?v=9arrb5uCMjU
mailto:simi.foodblog@gmail.com
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Co se naučím? 

 Cílem aktivity je přímá zkušenost s migrantem, poznání jeho osobních důvodů 

k migraci a seznámení se s jeho procesem integrace. Příprava příspěvku tak slouží 

k poznávání nových kultur a prohlubuje toleranci k cizím národům. 


