VĚSTNÍK 2014/03
VYHLAŠUJEME CENU ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ
Nominujte svého kandidáta na cenu Gratias Tibi
Pracujete se svými žáky na projektech, které pozitivně
ovlivňují život v komunitě nebo celé společnosti? Víte o
nějaké aktivitě svých žáků nebo jiných mladých lidí, která
dokazuje, že mladým lidem není lhostejné, co se kolem nás
děje? Pak máte letos poprvé možnost nominovat je na cenu
Gratias Tibi za občanskou aktivitu, postoj nebo počin.
Nominovat jednotlivce a skupiny ve věku žáků základní školy,
střední školy a starší do 30ti let může do 1. května 2014
prostřednictvím on-line formuláře kdokoliv (pedagog, škola,
zájmový klub, oddíl atp.). Letošní laureáti budou oceněni studijní cestou do Norka, při níž
budou mít možnost poznat život svých vrstevníků v cizí zemi. Více informací na
www.gratiastibi.cz

PŘIRAVUJEME PRO VÁS DALŠÍ STUDENTSKÉ VOLBY
Už nyní můžete svou školu přihlásit do Studentských voleb do Evropského parlamentu
Poprvé budete mít se svými žáky příležitost k seznámení
s fungováním Evropského parlamentu. Studentské volby do
Evropského parlamentu 2014 se uskuteční na všech typech
středních škol po celé ČR ve dnech 28. a 29. dubna 2014.
Voleb se mohou účastnit žáci starší 15ti let, kteří budou ve
studentských volbách volit strany kandidující do Evropského
parlamentu. Na jednotlivých školách budou studentské volby
organizovat volební komise složené s žáků a garantované
jedním pedagogem. Svou školu můžete do voleb přihlásit na
jsns.cz do 1. dubna 2014. Více informací získáte na
jsns.cz/volby.

NOVINKY NA WEBU JSNS.CZ
Náš web slaví první narozeniny s novou sekcí „Další vzdělávání pedagogů“
Před rokem jsme pro učitele a žáky spustili
audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz.
K tomuto prvnímu výročí jsme pro vás
připravili novou sekci Další vzdělávání
pedagogů se speciální AV lekcí, která se
věnuje inkluzivnímu vzdělávání. Najdete v ní
film Všichni spolu, který se odehrává na
základní škole v Berg Fidelu, čtvrti německého
Münsteru. Děti tam chodí do jedné školy bez
rozdílu věku, národnosti nebo handicapu. Film
je doplněn o další doprovodné materiály,
které se tématu inkluze věnují. Do sekce Další vzdělávání pedagogů budeme zařazovat
materiály, které využijete při svém osobním rozvoji a vzdělávání a které nejsou určeny do
výuky pro vaše žáky. U filmu tedy nenaleznete zpracované aktivity do hodin, ale pouze
otázky a odpovědi, které vám pomohou hlouběji proniknout do tématu.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT 2014
Festival Jeden svět v Praze skončil a sním i školní projekce, nyní se festival přesouvá do
dalších 33 festivalových měst! Vyberte si proto některou z nabízených projekcí z kategorie
Jeden svět dětem nebo Jeden svět pro studenty a kontaktujte svého regionálního koordinátora.
Cenu Studentské poroty získal film o kubánské rappové kapele
Kategorie Jeden svět pro studenty má již svého
filmového vítěze. Studentská porota ve složení
organizátorů filmových klubů, organizátora
regionálního festivalu Jeden svět a účastnice
projektu Z místa, kde žijeme vybrala snímek,
který by nejraději promítli svým spolužákům.
Cenu Studentské poroty tak získal film Viva
Cuba Libre – rapová vzpoura režiséra
Jesseho Aceveda.„Film ukazuje pravou tvář
této země a statečnost mladých lidí, kteří v ní žijí. Často odsuzovaný hudební styl rap zde
dostává novou tvář – stává se zbraní proti bezpráví. Myslíme si, že tento snímek může naše
vrstevníky přivést k poznání, že můžeme být vděčni za to, jak svobodně v naší zemi žijeme,“
zdůvodnila své rozhodnutí porota.

Známe jména výherců literární soutěže Stíny minulosti
Na slavnostním zahájení 16. ročníku festivalu
v pražské Lucerně jsme vyhlásili výherce
studentské literární soutěže Stíny minulosti
s tématem „Jak komunistická minulosti
ovlivňuje naši současnost?“ Soutěže se
zúčastnilo 94 mladých lidí z celé republiky.
Odborná porota ve složení redaktorů týdeníků
Respekt Marka Švehly, Ivana Lampera a
ředitele JSNŠ Karla Strachoty ocenila tyto
soutěžící: Kláru Bednářovou z Gymnázia
Olomouc, Kristýnu Hynkovou z Gymnázia
Olgy Havlové v Ostravě - Porubě a Martina Kubu ze SPŠE v Mohelnici. Přečtěte si
vítězné práce na jsns.cz a prohlédněte si fotografie výherců ze slavnostního večera.
Během festivalu jsme nezapomněli ani na pedagogy
Stejně jako vloni jsme během festivalu
uspořádali neformální setkání pro naše
spolupracující pedagogy. V pražském kině
Lucerna se tentokrát sešlo 108 učitelů, kterým
jsme promítli film na přání: Putinovy hry o
přípravách na zimní olympijské hry v Soči. Po
projekci učitelé debatovali se Šimonem
Pánkem o aktuální situaci v Rusku a na
Ukrajině.
Odpoledne
jsme
zakončili
neformálním setkáním spojeným s narozeninovou oslavou našeho webového portálu jsns.cz,
kde proběhlo slosování o zajímavé ceny. „Setkání, která pro nás učitele pořádáte, jsou pro mě
velmi obohacující. A to nejenom profesně, že se setkám s ostatními kolegy-pedagogy, ale také
mě nabíjejí energií do další práce,“ říká Jana Hlaváčková ze ZŠ Hostivař v Praze. Podívejte
se na jména výherců a na fotografie ze setkání.
Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli ceny do slosování: firma Olympus, Divadlo Archa,
nakladatelství Atlantis, firma Dacaffé.
Festivalovou atmosféru si užívali také klubáci
Na setkání organizátorů Studentských
filmových klubů JSNŠ dorazilo do Prahy přes
40 mladých lidí z celé republiky. Během tří
dnů sdíleli své zkušenosti, zúčastnili se
workshopu, jak promítat svým spolužákům a
vést debatu po filmu. Zašli do festivalových
kin na dokumentární filmy Mý věci a Mráz
kopřivu nespálí, po projekcích měli možnost
diskutovat přímo s autory filmu - s finským

Režisérem Petri Luukkainenem a Deanem Puckettem z Británie. Klubáci se také setkali se
svými vrstevníky z Francie, Itálie, Německa a Irska. Společně uspořádali happening
Jednoho světa na ústřední téma tohoto ročníku festivalu, kterým je práce. Po pražských
ulicích chodili zabaleni v papírech s nápisy Tancuji u tyče a nevadí mi to, Jsem doktor
pracující v KFC, Vydělávám si korupcí a upozorňovali tak mimo jiné na problematické
aspekty práce.

PŘEDSTAVUJEME
Dagmar Kavková seznamuje své žáky s tématem lidských práv v kině
„Na školní projekce beru sedmáky pravidelně
každý rok. Podle tematického plánu probírám
lidská práva vždycky v době festivalu Jeden svět
a své žáky tak mohu s tímto abstraktním pojmem
seznámit. Dokumentární film jim pomůže
konkretizovat, co vlastně lidská práva znamenají
a jakou oblast zahrnují,“ říká učitelka dějepisu,
občanské výchovy a metodička prevence
Dagmar Kavková ze ZŠ Petřiny - sever. Žáci
letos zhlédli čtyři filmy, z nichž se dva –
Tanečník Evžen a Navždy hooligan – věnovaly šikaně a odlišné sexuální orientaci. Děti si
při zpětné reflexi při hodině všimly spojitosti mezi oběma dokumenty a bavily se především
o odvaze a vnitřní síle hlavních hrdinů. „Rovněž jsme řešili rozdíl mezi dokumentárním a
hraným filmem. Děti postřehly, že i v dokumentu může hlavní postava něco hrát a třeba se i
stylizovat do trochu jiné role, když ho zabírá kamera,“ dodává Dagmar Kavková. Ta se
festivalových projekcí účastní již pět let a v následujícím roce se chystá znovu. „V neposlední
řadě chci žákům ukázat, že i dokument nemusí být nudný, ale mnohdy je zajímavě zpracovaný
a otvírá důležitá témata pro diskusi.“

