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PUBLIKACE PUBLIKACE PUBLIKACE

SJEDNOCENI V ROZMANITOSTI

Zábavná brožura pro dìti o 
rozmanitosti EU. Uèitelé ji mohou 
použít pro výklad na téma 
spoleèné mìny eura èi kulturního, 
vìdeckého a pøírodního dìdictví 
èlenských zemí Evropské unie. 
Legenda vysvìtluje státní znaky, 
pamìtihodnosti a osobnosti 
vyobrazené v brožuøe.

POZNEJTE EVROPU! 

Kniha pro dìti ve vìku od 9 do 12 
let vypráví pøíbìh Evropy. Je plná 
zajímavých údajù a barevných 
ilustrací a poskytuje poutavý 
pøehled o Evropì a struènì 
vysvìtluje, co je to Evropská unie 
a jakým zpùsobem pracuje. Pro 
uèitele je k dispozici pøíruèka ke 
knize a on-line hra.

ÈTYØI ROÈNÍ DOBY

Kniha aktivit pro dìti na celý 
rok - jaro, léto, podzim a 
zima - na ekologické téma. 
Poznáváme, tvoøíme, 
pìstujeme, krmíme...

BENNY JE ŠAMPION!
Tom a jeho pøátelé zjistí, že 
postavit si nové kolo z použitých 
souèástek nejen šetøí peníze a 
hodnotné pøírodní zdroje naší 
Zemì, ale také je u toho hodnì 
zábavy. Liška Lila pomáhá dìtem 
s hledáním starých zapomenutých 
kol a nìkdejší cyklistický šampión 
už ví, co s nimi udìlat.

NADÌJE PRO KMEN KAYAKÙ

Tom a Lila navštíví kmen Kayakù, 
kteøí tisíce let žijí v tropickém 
deštném pralese. Jsou šokováni, 
když zjistí, že buldozery znièily 
vesnici a stromy v okolí. Dìti se 
mohou pouèit, že náš zpùsob 
života mùže být velmi škodlivý pro 
životní prostøedí i pro ostatní lidi.

DÁREKPRO BÉDU
Dìti se v této knížce nauèí nìco o 
bezpeènosti hraèek a ochranì 
životního prostøedí. Tom se dozví 
se, že umìlohmotné hraèky v 
obrovských obalech škodí 
životnímu prostøedí a že daleko 
vìtší cenu má døevìný dárek, 
který vyrobí sám...

MODRÝ OSTROV
Knížka vypráví o škodách, které 
se dají napáchat pytláctvím a 
zakázaným lovem korálù na 
tropických ostrovech. Dìtí se uèí, 
jak velký význam má pro korálové 
útesy biodiverzita a jak se 
pøesvìdèit, zda nebyli koráli, které 
si tøeba koupí, uloveni nezákonnì.

TO STRAŠNÉ VEDRO!
Knížka dìtem vysvìtlí, jaké má 
zmìna klimatu dùsledky a proè k 
ní dochází na pøíbìhu chlapce, 
který pomùže hasièùm uhasit 
lesní požár... 

ZA JEDEN PROVAZ!

Na pøíkladì jednoho údolí vysvìtlí 
tato knížka dìtem, co je to 
biodiverzita, a pøedstaví sí� 
pøírodních stanoviš� Natura 2000. 
Tentokrát Tom s pøáteli objeví 
nádherné údolí. Obdivuje jeho 
krásu a rozhodnou se jej 
zpøístupnit ekoturistùm.

O KVÌTINKOVÉ ULIÈCE

kniha se zabývá zneèištìním 
vzduchu, které je zpùsobeno 
masivní mìstskou dopravou a 
neúspornými øidièskými návyky.  
Jaká rizika související se životním 
prostøedím a osobním bezpeèím 
jsou spojena se silnièním 
provozem?

S JAZYKY TOHO DOKÁŽEŠ VÍCE

Díky této brožuøe se dìti dozvìdí 
mnoho zajímavého o jazycích, 
kterými se mluví v EU. Každé 
zemi EU je vìnována jedna strana 
s obrázkem dívky nebo chlapce, 
kteøí zemi prezentují pomocí 
místních ekvivalentù výrazù 
„dìkuju“ nebo „nerozumím“ atp.

HRA O EVROPÌ

Publikace vám pomùže pøi výuce 
pøiblížit Evropskou unii 
jednoduchou a hravou formou. 
Dozvíte se o historii evropské 
integrace, o èlenských zemích, 
jejich jazycích a kultuøe. Publikace 
také pøináší informace o 
programech pro mládež. K 
dispozici i pracovní list a øešení.

TOM A LILA

Objevuj životní prostøedí s Tomem a Lilou

Seriál a podklady pro rodièe èi 
uèitele - poznámky výuce. 
Souèástí brožury je i 10 tipù pro 
rodièe a uèitele, jak využít pøíbìhy 
Tomíka lišky Lily k výchovným i 
vzdìlávacím aktivitám v oblasti 
enviromentální výchovy.

Set 20stránkových bohatì ilustrovaných publikací 
pro dìti do 9 let.

VY KRÁSNÉ VLAŠTOVKY 

Stovky kilometrù cestují vlaštovky 
na místo, které zná ta nejstarší z 
nich. Na své dlouhé cestì 
vlaštovky potøebují pít. Když už 
nejsou žádné bažiny, kde najdou 
vlaštovky vodu k pití? Opìt je tu 
Tomáš a Lila a pomohou 
vlaštovkám... 

PILI BYSTE ODPADNÍ VODU?

Vìda o pohybu, distribuci a kvalitì 
vody je známá jako hydrologie. 
Jedná se o starovìký vìdní obor, 
který je praktikován už témìø 
6 000 let a který velkým civilizacím 
v prùbìhu dìjin umožòoval 
odvádìt vodu pro zavlažování a 
zajiš�ovat obživu populace...

Vážení pøátelé, kolegové a pøíznivci Informaèních center pro mládež, 
na základì dlouhodobých zkušeností, požadavkù a potøeb zejména pedagogických pracovníkù vám 
dobrovolníci táborského Informaèního centra pro mládež, obèanského sdružení, pøedkládají jeden ze 
svých produktù z oblasti èinnosti Vzdìlávání a odborná pøíprava. 
Nejjednodušším a nejrychlejším zpùsob jak získat prezentované materiály je obrátit se na Informaèní 
centrum pro mládež. Zde je pro zájemce pøipraven a prùbìžnì aktualizován kompletní set  materiálù 
-  v elektronické formì ve formátu PDF, nìkteré i ve formì  tiskové. 
Tyto fondy se v Informaèním centru pro mládež daøí vytváøet a aktualizovat pøedevším díky 
spolupráci a partnerství s regionálním informaèním støediskem EUROPE DIRECT Èeské 
Budìjovice. To je další možnost získat tyto a spoustu dalších materiálù vydávaných Evropskou unií 
pro potøeby formálního i neformálního vzdìlávání, vèetnì celoživotního.  Prostøednictvím støediska 
EUROPE DIRECT si mùžete objednat i další tiskoviny dodávané zdarma dle požadované jazykové 
mutace - jsou-li k dispozici.  
Po registraci na portálu Evropského elektronického knihkupectví - EU BOOKSHOPU máte 
možnost si objednat a získat nejen níže uvedené materiály v tiskové podobì i sami. V tom  pøípadì je 
vám zaslán 1 ks požadované publikace  zdarma nebo pokud je za úplatu. Na tomto portálu jsou k 
dispozici ke stažení i publikace a další materiály i ve formì elektronické, formátu PDF. 
Reprodukce materiálù v tiskové èi elektronické formì je povolena zpravidla pod podmínkou uvedení 
zdroje, kopírování zpravidla s povolením autora.   
Tímto poèinem zhodnocujeme i evropské zkušenosti vyjádøené ve "STRATEGII EVROPSKÉ UNIE PRO MLÁDEŽ".  
INICIATIVNÌ jsme VYPRACOVALI informaèní materiál na PODPORU kvality neformálního vzdìlávání a jeho 
lepšího propojení se vzdìláváním formálním. A to na bázi dlouhodobé MEZIREZORTNÍ spolupráce na místní a 
regionální úrovni. V jihoèeských Informaèních centrech pro mládež je vám k dispozici i celá øada dalších služeb pro 
dny všední i sváteèní... a... Když nevíš? Zeptej se!       



PUBLIKACE MAPY

Informaèní centrum pro mládež Tábor, obèanské sdružení  - Centrum služeb pro mládež a pracovníky s mládeží
 Farského 887, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 252 416, www.icmtabor.cztel.: 381 218 217, 

NEJZDRAVÌJŠÍ PRÁZDNINY 

Karel, Maud a Klaus tráví 
prázdniny spoleènì se svými 
bratranci a sestøenicí a objeví 
nový zpùsob života… pokud se 
chtìjí zúèastnit skupinového bìhu, 
budou muset zmìnit nìkteré své 
špatné zvyky...  Staèí jen zdravì 
jíst a cvièit...

ODKUD MÁME MLÉKO

Tato brožura vám vysvìtlí každý 
krok výrobního postupu a nabídne 
vám zajímavé informace o 
mléèných výrobcích. Jak se z 
mléka stane máslo, sýr, jogurt 
nebo zmrzlina? 

Cenová stabilita: Proè je pro vás dùležitá?

Animovaný film, doprovodné 
prospekty pro žáky a brožurka pro 
uèitele mají dospívajícím pomoci 
rámcovì pochopit, jak dùležité 
jsou stabilní ceny. Prospekty 
nabízejí srozumitelný pøehled o 
tématu, brožurka se jím zabývá 
obšírnìji.

VIDEO

DOBRODRUŽSTVÍ JULIE A STEVENA

Obrázková publikace. Redaktoøi 
školního èasopisu Express Julia a 
Steven pøipravují vydání nového 
èísla. Téma - ekologické 
zemìdìlství... Navštíví o víkendu 
farmu U Tøí borovic a ...   

INTERNETOVÉ STRÁNKY

EVROPA PRO ŠKOLÁKY

http://europa.eu/kids-corner/index_cs.htm
Na tìchto stránkách si dìti a mládež ve vìku 6 až 
16 let mohou zahrát zábavné hry, které je pouèí o 
evropských dìjinách, zemìpisu,  spoleèné mìnì 
euru, zmìnì klimatu a  dalších tématech. Zároveò 
tu najdou  nauèná videa a hry, které je seznámí s  
jejich právy. Hry a kvízy o Evropské unii.

12 AKTIVIT O EVROPÌ
www.dvorek.eu/teachers.do?page=4
Informace o institucích EU na základì vlastní 
detektivní práce, vyzkoušejte své znalosti v kvízu 
nebo simulujte jednání o rozpoètu EU.

POZNEJTE EVROPU

http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?lan
guage=cs
Tato webová stránka a kniha pro dìti  ve vìku  od 
9 do 12 let podává své vyprávìní jednoduše a 
jasnì. Dìti mohou zkoumat celou øadu témat v 
oblasti životního prostøedí, historie, jazykù, tradic 
a zemìpisu. Vysvìtluje také, co je to Evropská 
unie a jak funguje. 

EVROPSKÝ PARLAMENT V 15ti KAPITOLÁCH

www.ep15.eu
Vše o EU -  jejích institucích, èlenských zemích, 
politikách a o tom, jak vznikají. Pøitom skládejte 
puzzle  každou zemi EU umístìte na mapu 
Evropy nebo urèete, ke kterým politickým stranám 
patøí èeští poslanci Evropského parlamentu.

EVROPSKÁ UNIE

http://europa.eu/index_cs.htm
Oficiální stránky Evropské unie.

PREZENTACE EVROPSKÉ UNIE

http://europa.eu/abc/euslides/index_cs.htm
Ilustrovaná prezentace objasòuje, jak Evropská 
unie funguje a co pro vás dìlá. 

http://europa.eu/geninfo/atoz/en/index_23_en.
htm
Rozcestník oficiálních portálù Evropské unie. 

 EVROPSKÁ UNIE A-Z

http://europa.eu/about-eu/eu-
history/index_cs.htm
Zakladatelé, historie, orgány a instituce...

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?
Oficiální elektronický adresáø Evropské unie - 
osoby, instituce, orgány, agentury... 

HISTORIE EVROPSKÉ UNIE                 

KDO JE KDO              

OMALOVÁNKY

VLAJKY ÈLENSKÝCH STÁTÙ 
EVROPSKÉ UNIE
Soubor dìtských omalovánek 
tematicky zamìøený na vlajky 
èlenských státù Evropské unie.

NA FARMÌ
Omalovánky zobrazující život na 
statku, s hezkými obrázky lidí 
pracujících na poli, pasoucích se 
krav a s obrázky produktù (mléko, 
vejce atp.)

EVROPA A TY
Pomocí tìchto omalovánek se 
mohou dìti ve vìku od 6 do 10 let 
nauèit jména hlavních mìst zemí 
EU, mohou vybarvit jejich vlajky a 
dozvìdìt se nìkolik zajímavostí o 
každém èlenském státì. 

PØEDSTAV SI A NAKRESLI S 
TOMEM LEPŠÍ ŽIVOTNÍ 
PROSTØEDÍ
O problematice životního prostøedí 
Prostøednictvím jednoduchých 
pøíbìhù se dìti nauèí, co dìlat pro 
jeho ochranu.

MAPY

Evropa - kontinent s tisíciletou historií, 
bohatým kulturním dìdictvím a jednìmi z 
nejkrásnìjších pøírodních scenérií na 
svìtì. Cestovatel má hodnì co objevovat 
a prozkoumávat a Evropská unie mu to 
významným zpùsobem usnadòuje.
Tištìná i elektronická forma. 

Barevná mapa EU se 
slavnými pamìtihodnostmi, 
jídly a kulturním bohatství 
všech zemí EU. Mapa 
znázoròuje i eurobankovky 
a euromince a vlajky všech 
zemí. Vysvìtlivky k mapì.

SJEDNOCENI V ROZMANITOSTI

CESTOVÁNÍ PO EVROPÌ 2013-2014

INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cz
Dìti si vytvoøí vlastní postavu, kterou musí 
provést lesem. Pøi tom sbírají èásti smlouvy OSN 
o "právech dítìte" a jiné poklady a souèasnì se 
musí vyhýbat jedovatým houbám... 

HRA WILD WEB WOODS                        

www.consumerclassroom.eu/cs
Plány hodin a výukové podklady pro úèely 
spotøebitelského vzdìlávání. Podklady jsou 
rozdìleny do ètyø oblastí s názvy: Osobní finance, 
Zdraví a bezpeèní spotøebitelé, Zodpovìdní 
spotøebitelé a Spotøebitelé a služby.

OCHRANA SPOTØEBITELE                          

ŠKOLA EURA

www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.cs.ht
ml
Vše o Euru - fakta, akce a hry, informaèní 
materiály, soutìže, výstava...

ZEMÌPIS EVROPSKÉ UNIE

http://europa.eu/about-
eu/countries/index_cs.htm 
Na tìchto internetových stránkách najdete 
praktické mapy se základními informacemi o 
politickém systému, dìjinách, ekonomice, 
zemìpisu a tradièním jídle pøíslušné zemì...

PARTA K NAKOUSNUTÍ
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-
bunch/index_cs.htm
Jak mohu být ve formì, aktivní a zdravý? Tato 
internetová stránka na výše uvedenou otázku 
odpovídá a pøedstavuje partu mléèných výrobkù, 
ovoce a zeleniny...

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/the-
farm_cs
Koutek pro dìti - Ekologická farma - z farmy na 
stùl, o krávì a mléku, o slepici a vajíèkách, hry... 

FARMA 

www.farmland-
thegame.eu/game/index.html?lang=cs
Jak se starat o domácí zvíøata. On-line hra - 
podkladové materiály pro uèitele a žáky  - o  
správném zacházení se zvíøaty a etice... 

NA STATKU

EU BOOKSHOP

http://bookshop.europa.eu/cs/home
Evropské elektronické knihkupectví, které nabízí 
publikace evropských institucí - za úplatu i 
zdarma. Slouží také jako archiv. Internetové 
stránky EU Bookshop existují ve 24 úøedních 
jazycích.

EUROPE DIRECT
http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
Oficiální portál ústøední informaèní služby 
Evropské unie.  V každé zemi EU se nachází sí� 
informaèních støedisek. Poskytují odpovìdi na 
otázky ohlednì vašich práv v EU, možnostech 
financování, dokumenty a publikace EU, odkazy 
na další informaèní zdroje èi kontakty na pøíslušné 
Organizují na místní úrovni informaèní nebo 
networkingové akce EU.

Právì teï je ta nejsprávnìjší 
doba poøídit si mezinárodní 
identifikaèní a slevové karty 

ISIC scholar èi ITIC!

EURODESK
www.eurodesk.org/edesk
Oficiální portál evropské informaèní služby pro 
mládež a pracovníky s mládeží. Hlavní 
poskytovatel informací o evropských politikách a 
pøíležitostech pro mladé lidi a pro ty, kteøí s nimi 
pracují. 
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