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VE STŘEDU 22. DUBNA 2015 SI CELÝ SVĚT PŘIPOMENE DEN ZEMĚ
Oslavte ho s našimi filmy a výukovými materiály
Staňte se součástí celosvětových oslav Dne
Země, který proběhne ve středu 22. dubna.
Téma životního prostředí a environmentálního
chování můžete zařadit do výuky a využít
k tomu některý z 13 filmů a sociálních spotů,
které jsou pro vás na našem webu připraveny
ve Filmových a výukových materiálech. Pro
nemladší žáky od 7 do 12 let doporučujeme
animované sociální spoty Zvířata zachraňují
svět nebo devítiminutový animovaný snímek
Moje sousedka. Do jedné výukové hodiny se
vám pro starší žáky od 12 a 14 let vejdou
české Ekoduely. Jeden z nich se věnuje tématu globálního oteplování a jednotlivým
energetickým zdrojům, nejčastěji ale elektrické energii. Druhý je pak zaměřen na udržitelné
chování a osobní zodpovědnost každého z nás za místo, ve kterém žiji. Pokud chcete téma
pojmout šířeji, využijte celovečerní dokumenty pro středoškoláky o ekoaktivismu mladých
lidí nebo o vlivu našeho světa na chování příslušníků původních kultur: Mý věci, Nový svět,
Na sever od slunce, Ti druzí.
NOVÉ DOKUMENTÁRNÍ FILMY DO HODIN NA JSNS.CZ
Divácky atraktivní snímky pro vás i vaše žáky: Vojta Lavička: Nahoru a dolů, V.I.P.,
Punkový syndrom, Viva Cuba Libre
Na jsns.cz jsme pro vás zveřejnili zajímavé
„celovečerní“ filmy, které nyní můžete zařadit
do svých hodin. Jedná se o časosběrný
dokument Heleny Třeštíkové Vojta Lavička:
Nahoru a dolů o životě romského hudebníka,
novináře a aktivisty. Dalším českým
dokumentem je pak snímek Lukáše Kokeše
V.I.P. – Vietnamese Important People o životě
třech mladých Vietnamců žijících v České
republice, kteří začínají být profesně úspěšní a

narušují tak stereotypní představu o této menšině. Rovněž doporučujeme film Punkový
syndrom o finské kapele, jejíž členové jsou mentálně postižení. A v neposlední řadě Viva
Cuba Libre o populární kubánské rapové dvojici Los Aldeanos, zpívající o neprávem
stíhaných na Kubě. K filmům nejsou zpracované aktivity do výuky, protože dokumenty
s ohledem na délku (nevejdou se do jedné výukové hodiny) využívali pouze studenti z
Filmových klubů Jednoho světa na školách. Nicméně najdete u nich informační texty, které
přinášejí detailnější pohled na téma a film vám pomohou zasadit do širšího kontextu.
SEMINÁŘE KDO JINÝ? PRO PEDAGOGY V OSTRAVĚ – ZMĚNA DATA!
Motivujte žáky k větší občanské aktivitě s naším projektem
Snažíme se plnit vaše přání – vyrážíme za
vámi z Prahy, a to na seminář k projektu
Kdo jiný? do Ostravy! Z původního data jej
přesouváme na středu 20. 5. Během
semináře se dozvíte, jak podpořit své žáky
při pořádání projektů zaměřených na
občanskou aktivitu, jak vybrat téma,
sestavit tým a dovést projekt zdárně do
konce. Budete mít možnost poslechnout si
zkušenosti ředitelky Vlasty Gerykové z
Kopřivnice, která je se svými žáky do
projektu Kdo jiný? zapojena v letošním roce. Získáte rovněž praktické dovednosti v oblasti
vzdělávání prostřednictvím dokumentárních filmů a naučíte se pracovat s audiovizuálními
lekcemi zaměřenými na občanskou angažovanost. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity
do hodin a naučíte se snadno orientovat na našem audiovizuálním portále jsns.cz. Seminář,
který je akreditován MŠMT, povede zkušená lektorka Vlasta Vyčichlová. Uhradíme vám
jízdné, můžete počítat s obědem a na místě bude připraveno občerstvení. Registrujte se již
nyní na našich stránkách, nebo na emailu kristina.nemcova@jsns.cz.
GRATIAS TIBI 2015
Nominujte mladé lidi na cenu Gratias Tibi za občanskou aktivitu – uzávěrka již 30.4.
Již v minulých vydáních věstníku jsme vás
informovali o vyhlášení ceny pro mladé lidi
do 30 let, kteří nejsou lhostejní ke svému
okolí, aktivně se zapojují do řešení
problémů a pozitivně ovlivňují život ve
své komunitě nebo širší společnosti. 30. 4.
končí možnost nominovat jejich projekty!
Pokud jste se dosud rozmýšleli, nyní nastal
čas k akci. Využijte našeho on-line
formuláře a nominujte i vy jednotlivce
nebo skupiny mladých lidí na cenu

Gratias Tibi 2015, která je udělována ve třech věkových kategoriích: žákům základních
škol, středních škol a mladým lidem do 30 let. Vítězové získají finanční odměnu na rozvoj
projektu. Dále je pro vítěze a finalisty připravena studijní cesta do Norska či Štrasburku –
cesty zaštiťuje Norské velvyslanectví a Poslanecký klub Evropského parlamentu. Pro všechny
nominované jsou připraveny zajímavé workshopy pořádané našimi partnery, během nichž
se nominovaní budou moci seznámit s dalšími nástroji využitelnými pro své projekty, získat
více informací o možnostech fundraisingu nebo se zdokonalit v komunikačních dovednostech
či networkingu. Více na: http://www.gratiastibi.cz/cs/workshopy.

TUTORIÁLY NA JSNS.CZ – S WEBEM JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ
Vyhledávání AV lekcí podle různých kritérií a dočasný přístup pro žáky
Na webu jsns.cz jsme pro vás připravili
rozšířené vyhledávání, abyste si podle
svých potřeb mohli vybírat audiovizuální
lekce do hodin. Funkci vyhledávání AV lekcí
naleznete v pravém horním rohu na
www.jsns.cz. Filtrovat můžete na základě
různých kategorií podle názvu, délky nebo
tématu filmu; rovněž podle věku diváků či
abecedního seznamu. Pokud byste si
s vyhledáváním nevěděli rady, pomůže vám
krátký tutoriál, který naleznete v pravém
horním rohu webové stránky. Další funkcí na webu, kterou můžete využívat, je tzv. dočasný
přístup pro vaše žáky. Tato funkce umožňuje, aby žáci mohli zhlédnout za domácí úkol
film, s nímž jste se rozhodli pracovat. Pro aktivování dočasného přístupu musíte být
přihlášeni a pak jen stačí vpravo vedle obrazovky s konkrétním filmem kliknout na tlačítko
Zpřístupnit žákům, poté vyplnit věk žáků a pro jaký účel žákům přístup vytváříte (seminární
práce, domácí úkol). Žákům pak předáte uživatelské jméno a heslo, jehož platnost vyprší po
14 dnech. Aby si žáci mohli film přehrát, musejí se nejprve přihlásit a na rozdíl od vás to
nebude přes mojeID, ale přes místní přihlášení. Žákům je potřeba sdělit název filmu, který
napíšou do vyhledávače v pravém horním rohu webové stránky a následně rozkliknout
výukovou lekci. Neobávejte se, není to nic těžkého. Pro všechny případy je tady opět tutoriál
s názvem Jak zpřístupnit lekci, který se vám zobrazí, když vedle obrazovky s konkrétním
filmem rozkliknete tlačítko Zpřístupnit žákům.

PŘEDSTAVUJMEME
Jiří Krejčí z Českých Budějovic je s JSNŠ od samého začátku, se žáky právě pátrá po
osudech katolických kněží
Učitel
českého
jazyka
a
základů
společenských věd Jiří Krejčí z Gymnázia
Česká v Českých Budějovicích spolupracuje
s Člověkem v tísni již téměř patnáct let. „Byli
jsme první školou ve městě a druhou
v Jihočeském kraji, která se do Jednoho světa
na školách zapojila,“ říká. Společně se svými
žáky se účastnil různých projektů, nejčastěji
však Příběhů bezpráví, které jsou zaměřené na
výuku moderních československých dějin. „Kdo
nezná svou minulost, je nucen ji opakovat,“
cituje učitel amerického spisovatele a filozofa
George Santayana. Nyní se šestičlenným
týmem pátrá v projektu Příběhy bezpráví –
z místa, kde žijeme po osudech dvou
katolických
kněží,
kteří
emigrovali
z Československa, aby se mohli věnovat studiu
teologie. Jeden stříhal železnou oponu za velmi dramatických okolností počátkem padesátých
let, druhý podstatně méně nebezpečně opustil zemi v letech osmdesátých. Studenti se právě
připravují na rozhovory a plánují fotoreportáž cesty jednoho z kněží, který před 64 lety utíkal
za svým povoláním. „Náš příběh je provázen tajemstvím, které láká k téměř detektivní práci.
Věřím, že si ze setkání s výjimečnými osobnostmi našeho města studenti odnesou mnohem více
než jen badatelskou praxi,“ dodává na závěr Jiří Krejčí.

