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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,

v březnu máme důvod hned k několikeré radosti, o kterou bychom se s vámi rádi podělili.
Pramení jednak z našeho nového vzdělávacího programu o plýtvání potravinami, ale i z
toho, že se čeští studenti a studentky připojili ke globální stávce za klima. Zároveň vám
přinášíme tip na kurz nenásilné komunikace či na setkání věnované rozvíjení dětského
čtenářství.

Příjemné čtení vám za celé NaZemi přeje

Gabriela Štěpánková
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 Proč se nám na talíř nedostane křivá mrkev?

Jaké jsou příčiny plýtvání jídlem a jakou roli v tom
hrajeme? Objednejte si náš výukový program
Příběh křivé mrkve zabývající se plýtváním
potravinami. Prostřednictvím simulační hry,
kritického čtení a diskuze se studenti a studentky
seznámí s příčinami i dopady plýtvání v
potravinářském řetězci. V závěru se pak zamyslí
nad možnostmi řešení a alternativami, přičemž
zhodnotí svoje stanoviska k tomuto problému.
Bližší informace najdete zde.

 Vyzkoušejte si naše vzdělávací programy v Podzemní
univerzitě u Tří ocásků

Jaká bude budoucnost práce, co nám přináší
globalizovaný obchod, jak je to s plýtváním v
potravinářských řetězcích a jak stojí ekonomické
zájmy v cestě vodě? Navštivte některé ze čtyř
setkání nad globálními tématy v brněnské

https://www.nazemi.cz/cs/pribeh-krive-mrkve
http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/e059c517781d/pbh-kiv-mrkve-stvky-za-klima-podzemn-univerzita-beznov-zpravodaj-pro-pedagogy-a-pedagoky?e=c97a627671
https://www.nazemi.cz/cs/pribeh-krive-mrkve
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Podzemní univerzitě u Tří ocásků. První
vzdělávací program proběhne 17. dubna. Více
informací o místě a čase konání najdete zde.
Podrobnější informace o našich vzdělávacích
programech si můžete přečíst tady.

 Podpořte nás finančně a odečtěte si to z daní

V současnosti máme na darujme.cz vypsané dvě
dárcovské výzvy. Jedna se týká globálního
vzdělávání,  druhá omezení moci korporací.
Děkujeme všem, kteří nás už podpořili. Hodnotu
daru si můžete po splnění zákonných podmínek
odečíst od základu daně z příjmů. Pro odečet platí
podmínka, že úhrnná hodnota darů za kalendářní
rok činí u fyzické osoby alespoň 1 000 Kč, u
právnické osoby alespoň 2 000 Kč. Pokud budete
potřebovat potvrzení o daru za loňský rok nebo
máte další otázky týkající se daňového

zvýhodnění pro dárce, kontaktujte nás prosím na e-mailu marketa.kolackova@nazemi.cz.

 Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ

 I čeští studenti a studentky se připojují ke globální stávce za
klima

Inspirováni Gretou Thunberg ze Švédska vyjdou
středoškoláci v pátek 15. března do ulic. Jak sami
říkají – „K čemu sedět ve školních lavicích, když
dospělí a ti, kteří rozhodují o naší budoucnosti,
nedělají nic pro to, abychom vůbec nějakou měli?
“. V tentýž den se uskuteční studentské stávky ve
více než 50 zemích světa. Více informací a
možnost podepsat prohlášení najdete na
stránkách fridaysforfuture.cz.  Můžete se rovněž
zúčastnit již ohlášené stávky, seznam míst najdete
tady, nebo zorganizovat stávku na vaší škole.
Brněnská stávka proběhne na náměstí Svobody,
více informací zde.

 S čím by mladý člověk měl vstupovat do dnešního světa?

Jaké znalosti, dovednosti a postoje by mladý
člověk měl získat, aby obstál v dnešním rychle se
měnícím světě? Na tuto otázku odpovídali lidé
aktivní v oblasti globálního vzdělávání: zástupci a
zástupkyně institucí, pedagogové, žačky i aktérky
neformálního vzdělávání. Promluvte si o daném
tématu se svými studenty a studentkami a
porovnejte jejich i svůj vlastní pohled na danou
věc s názory obsaženými ve videu. Video najdete
tady.

https://triocasci.cz/podzemni-univerzita/?fbclid=IwAR3gq-A8VExnZ_P0Vyo8_7CiBEVjWB-LDzZVsHvrkAIbS3bucxAucWCeNI0
https://www.darujme.cz/organizace/94
https://www.fridaysforfuture.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=3vPaeHr5APA&feature=youtu.be
https://triocasci.cz/podzemni-univerzita/?fbclid=IwAR3gq-A8VExnZ_P0Vyo8_7CiBEVjWB-LDzZVsHvrkAIbS3bucxAucWCeNI0
https://www.nazemi.cz/cs/vzdelavaci-programy-pro-studenty
https://www.darujme.cz/organizace/94
https://www.darujme.cz/projekt/1200696
https://www.darujme.cz/projekt/1200696
https://www.darujme.cz/projekt/1201553
https://www.fridaysforfuture.cz/
https://www.facebook.com/fridaysforfuture.cz/
https://www.facebook.com/events/292980541372194/
https://www.youtube.com/watch?v=3vPaeHr5APA&feature=youtu.be
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 Už vás nebaví vyhýbat se v práci kolegovi či kolegyni kvůli
často nepříjemné komunikaci?

Přáli  byste si větší otevřenost a opravdovost v
osobních vztazích? Jste v restauraci svědkem
konfliktu a přemýšlíte, zda a jak do něj
zasáhnout? Použijte svůj vliv a proměňujte vztahy,
jichž jste součástí.  Přihlaste se na kurz nenásilné
komunikace Kolibri vedený Evou Malířovou.
Principy a techniky nenásilné komunikace vám
během šestitýdenního tréninku pomohou
proměňovat zadrhávající se komunikační situace,
jichž se účastníte v práci, v rodině i na veřejnosti.
Více informací naleznete zde.

 Jak společným čtením rozvíjet dětské přemýšlení

Pokud vás zajímá dětské čtenářství u nejmenších
dětí, pak navštivte sobotní setkání Martiny
Holkové, lektorky kritického myšlení. Vyzkoušíte si
na vlastní kůži několik čtenářských strategií a
prodiskutujete, jak jejich zvládnutí může dětem
leccos usnadnit, a to nejen později ve škole při
učení, ale i v každodenních situacích. Více
informací najdete zde.

www.nazemi.cz | www.globalissues.eu | NaZemi na FB | NaZemi na
Twitteru | NaZemi na Instagramu

Přihlaste si i náš Newsletter NaZemi či Zpravodaj Obchodu NaZemi.

Jsme pro vás užiteční? Podpořte nás nákupem v našem fairtradovém
obchodě!

Kontakty, na které tento zpravodaj rozesíláme, jsme získali na základě dřívější spolupráce či e-
mailové komunikace. Odhlásit z adresáře NaZemi.

Naše adresa: 
NaZemi
Kounicova 42
Brno 602 00

NaZemi, www.nazemi.cz, e-mail: info@nazemi.cz

https://www.facebook.com/events/1597579233677935/
https://www.facebook.com/events/340725383206704/
https://www.facebook.com/events/1597579233677935/
https://www.facebook.com/events/340725383206704/
http://www.nazemi.cz/
http://www.globalissues.eu/
http://www.facebook.com/nazemicz
https://twitter.com/nazemicz
https://twitter.com/nazemicz
https://www.instagram.com/nazemi_neziskovka/
http://www.nazemi.cz/cs/newsletter
http://obchod.nazemi.cz/
http://obchod.nazemi.cz/
https://nazemi.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=0588e6b1f6b3aa208e110812d&id=e69d449a76&e=c97a627671&c=c77ab5b23a
http://www.nazemi.cz/
mailto:info@nazemi.cz
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