
Jasmíniny dva 
domovy
Inka Achté, Hanna Karppinen | Finsko | 2022 

Když se Jasmína dozví, že se se svou rodinou 
vrátí zpět do severní Afriky, odkud pocházejí 
její rodiče, čelí dívka největší změně svého 
života. Musí dát sbohem všemu známému, 
co měla ráda ve Finsku, včetně své nejlepší 
kamarádky Maryam.

téma filmu:
rozdílné kultury, rodinné kořeny, migrace

Julieta a želvy
v moři plastů
Mirjam Marks | Nizozemsko | 2020

Julieta žije na karibském ostrově Curaçao
a právě oslavila patnáctiny. Pod vodou se
cítí jako doma, miluje magický podmořský 
svět, ale odpadky, které při potápění 
nachází, ji rozčilují a trápí zároveň

téma filmu:
ochrana životního prostředí, záchrana zvířat

Oáza
Justine Martin | Kanada | 2022 

Raph a Rémi jsou dvojčata. Nejsou ale

úplně stejní. „Mám moc rád svého bráchu

a trávím s ním tolik času, že ani nevnímám 

jeho postižení, je jako kdokoli jiný,“ říká

o něm Rémi.

téma filmu:
život s postižením, jinakostí, rodina, 

sourozenecké vztahy

Na střídačku!
Tim van Gils | Nizozemsko | 2022 

Din je tichý kluk, který miluje fotbal.
Na hřišti se cítí jako ryba ve vodě, a fotbal 
navíc dává jeho světu řád. Obzvlášť od té 
doby, co se jeho rodiče rozvedli. 

téma filmu:
rodina, rozvod rodičů

První touchdown
Carrie Stett | USA | 2022

Trenér Crys Sacco vede své svěřenkyně
v americkém fotbale nejen k tomu, aby 
dávaly góly a vyhrávaly šampionáty, ale 
především k týmové hře. Chce, aby tu
hráčky našly vzájemnou oporu a na chvíli 
zapomněly na své domácí problémy.

téma filmu:
koníčky, sociální vyloučení, rodina, gender

Školní projekce
festivalu
Jeden svět

Školní projekce:
Praha: 20–30/3 2023 
všední dny

Projekce přihlašujte na: 
www.jsns.cz/festival/praha

Vstupné: 80 Kč na osobu, 
pedagogický doprovod 
zdarma

Kontakt: 
skolniprojekce@jsns.cz 
734 428 308

Jeden svět na školách
-  V rámci festivalu organizujeme 

dopolední školní projekce
s diskuzemi.

-  Během celého roku nabízíme
na audiovizuálním portálu JSNS.CZ 
více než 380 filmů s výukovými 
materiály.

-  Pořádáme i další akce, jako Příběhy 
bezpráví, Týdny mediálního
vzdělávání, Cenu Gratias Tibi nebo 
Studentské volby.

-  Spolupracuje s námi už více než
4000 škol z celé ČR.  

-  Chcete se také zapojit nebo využívat 
portál JSNS.CZ? Registrujte se 
jednoduše a zdarma na jsns.cz. 

Festival Jeden svět
-  25. ročník největšího lidskoprávního 

festivalu dokumentárních filmů
na světě.

-  Koná se v Praze a dalších 27 městech 
po celé republice.

Projekcí žáky provádí moderátor či moderátorka. 
Celková délka projekce včetně diskuze je cca
1,5 hodiny. Všechny filmy jsou opatřeny českým 
dabingem. Podrobnější obsah filmů i s ukázkami 
najdete na jsns.cz/festival/filmy.

PROJEKCE PRO DĚTI

        Projekce č. 2 / 11–13 let

Oáza (14 min.)

Julieta a želvy
v moři plastů (14 min.)

První touchdown (15 min.)

       Projekce č. 1 / 8–11 let

Oáza (14 min.)

Na střídačku! (15 min.)

Jasmíniny
dva domovy (13 min.)
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