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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT 2015
Festivalové filmy nyní zaplní kina v regionech
Festival Jeden svět v Praze skončil a nyní
se společně se školními projekcemi
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. I letos je filmová nabídka
pestrá a aktuální. Žáci a studenti se mohou
seznámit s příběhy svých vrstevníků
z celého světa.

Cenu Studentské poroty získal snímek Bojovníci ze severu
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 je letos
nejvíce zaujal a který by nejraději
promítli svým spolužákům. Cenu
Studentské poroty tak získal film
dánského
režiséra
Sørena
Steena
Jespersena Bojovníci ze severu o
mladých islámských radikálech. „Film
dává studentům možnost zamyslet se nad otázkami začleňování do společnosti a neochoty
přijmout odlišnost v náboženství či kultuře“ zdůvodnila své rozhodnutí porota.

NOVÝ FILM DO VÝUKY
Pouštějte Polibek od Putina o aktuální situaci v Rusku
Na jsns.cz je nově dostupný film Polibek
od Putina o ruském radikálním a
násilnickém mládežnickém hnutí Naši,
které je podporováno vládou. Seznamte
žáky s příběhem mladé novinářky Maši
Drokové, která začíná poznávat, že
demokracie se v ruském pojetí rovná
diktatuře. Ve filmu se objevuje také mladý
ruský politik a silný kritik Putinova režimu
Ilja Jašin - spoluzakladatel opoziční
strany Borise Němcova, který byl na
konci února 2015 zavražděn. Jašinovi,
který je úřady velmi často zatýkán a šikanován, hrozí v tuto chvíli velké nebezpečí. „Mladí
lidé by měli vědět o manipulaci a vymývání mozků, které v Rusku probíhá,“ říká režisérka,
která přijela do Prahy na festival Jeden svět zasednout do hlavní poroty. Film Polibek od
Putina můžete využívat ve výuce, přestože u něj nejsou zpracované aktivity do hodin,
protože snímek byl původně určen pouze pro filmové kluby. Během měsíce k němu ale
doplníme informační texty, které přinesou detailnější pohled na téma a film zasadí do širšího
kontextu.

SEMINÁŘE KDO JINÝ? PRO PEDAGOGY
Motivujte žáky k větší občanské aktivitě s naším projektem
Na duben jsme pro vás připravili
semináře k projektu Kdo jiný?, který se
zaměřuje
na
podporu
občanské
angažovanosti mladých lidí. Žáci se
v průběhu projektu například ve svém
volném čase věnují seniorům, zvelebují
okolí školy nebo pořádají různé benefice.
Pokud byste se také chtěli se svými žáky
do projektu zapojit, dozvědět se, jakou
metodiku pro řešení konkrétního
společenského tématu nebo problému
zvolit a jak žáky motivovat, aby byli
sami ve společnosti aktivní, pak se přihlaste na semináře v Praze, Brně či Ostravě. 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. Semináře povede zkušená lektorka Vlasta Vyčichlová.

GRATIAS TIBI 2015
Nominujte mladé lidi na cenu za občanskou aktivitu
Znáte někoho, kdo není ke svému okolí
lhostejný, aktivně se zapojuje do řešení
problémů a pozitivně ovlivňuje život
v komunitě nebo celé společnosti? Věříte,
že by si za svou aktivitu zasloužil veřejné
uznání a ocenění? Nominujte i vy
jednotlivce nebo skupiny mladých lidí
prostřednictvím on-line formuláře na
cenu Gratias Tibi 2015, která je udělována
ve třech věkových kategoriích: žákům
základních škol, středních škol a mladým
lidem do 30 let. „Chceme, aby silnice byly
pro chodce bezpečnější. Proto jsme se
rozhodli, že budeme prostřednictvím naší televize TV Předlice upozorňovat na neviditelné
přechody v Ústí nad Labem,“ doplňují se laureáti středoškolské kategorie z roku 2014
Imrich Kardos a Pavel Kaleja. Více informací k letošnímu ročníku a letošním nominacím,
stejně jako všech 140 nominovaných projektů z celé České republiky z roku 2014, naleznete
na www.gratiastibi.cz.
VÝZVA PAMĚTNÍKŮM UDÁLOSTÍ LET 1968 A 1969
Připojte svou vzpomínku do knihy o okupaci
Letošní 11. ročník projektu Příběhy
bezpráví, včetně kampaně Proti ztrátě
paměti, jsme se rozhodli tematicky
zaměřit na okupaci Československa
sovětskými vojsky. Zejména mladým
lidem chceme přiblížit, co se u nás v roce
1968 stalo a jaké důsledky z toho plynuly.
Široké veřejnosti i politikům chceme
zároveň připomenout, že země, která byla
přes dvacet let okupována, by měla
v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině
projevovat větší porozumění pro to,
k čemu nedaleko od nás dochází a měla by svůj názor dávat zřetelně najevo.
Momentálně začínáme připravovat střihový filmový dokument a knihu na základě
vzpomínek lidí, kteří události let 1968 a 1969 zažili. Obracíme se na pamětníky, kteří by
chtěli přispět svoji osobní vzpomínkou. V případě, že ano, kontaktujte prosím Kateřinu
Saparovou (katerina.saparova@jsns.cz) a v pár větách popište, čeho by se Vaše vzpomínka
týkala. Následně může být zpracována například formou rozhovoru, který by s Vámi vedl
některý z našich spolupracovníků. Prosím, připojte i informaci, jestli máte svůj fotografický
portrét z té doby a případně nějaké další fotografie, obrazové materiály, dokumenty apod.

RODINNÁ PAMĚT MŮŽE OŽÍT I NA VAŠÍ ŠKOLE
Objednejte si zdarma metodickou příručku k projektu Příběh mojí rodiny
Projekt Příběh mojí rodiny podporuje
vzájemný vztah dětí, (pra) rodičů a školy.
Chcete si vyzkoušet aktivity zaměřené na
rodinnou tématiku i u vás ve třídě?
Objednejte si metodickou příručku
k projektu. Příručka obsahuje praktické
návody a tipy, jak uvést téma rodinné
historie a vztahů do výuky, jak do
projektu zapojit rodiče a prarodiče a jak
jej dotáhnout úspěšně do konce jako
součást naplnění RVP. „Osobně jsem
byla velice překvapena zájmem ze strany rodičů. Můj cíl byl splněn: poznala jsem jednotlivé
rodiny a rodiče navíc přišli do školy dobrovolně a mimo třídní schůzky,“ říká o projektu
učitelka Lada Cejpová z choceňské základní školy. Příručku si můžete zdarma objednat na
emailové adrese: helena.kotenova@jsns.cz.

JSNS.CZ SE STAL JEDNÍM Z VÍTĚZŮ ČESKÉ INOVACE
Uspěli jsme v soutěži inovativních nápadů a projektů
Náš audiovizuální vzdělávací portál
jsns.cz pro učitele a žáky si odnáší první
místo v prestižní soutěži Česká inovace
v kategorii Inovace ve veřejné správě.
„Při současném čtvrtém ročníku soutěže
se projekty utkaly v těžkém klání. Porota
neměla jednoduchý úkol, bylo obtížné
vybrat z tak velké konkurence,“ říká
ředitel České inovace Roman Šiser.
V soutěži bylo pro rok 2014 nominováno
124 projektů z celé České republiky v 5
soutěžních kategoriích. Podívejte se na
fotogalerii, jak probíhalo slavnostní vyhlášení vítězů v Národní technické knihovně.
Informace o soutěži na www.ceskainovace.cz.

TUTORIÁLY NA JSNS.CZ – S WEBEM JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ
Co obsahuje AV lekce a jak ji jako pedagog mohu při hodině využívat
Na jsns.cz je pro vás nyní k dispozici na
150 audiovizuálních lekcí. Najdete je ve
Filmových a výukových materiálech a jsou
rozděleny do 10 tematických okruhů (od
lidských práv, globálního rozvojového
vzdělávání, sociální problematiky, přes
moderní československé dějiny až po
přírodní vědy), které jsou dále členěny na
další témata. V každé AV lekci najdete
dokumentární nebo hraný film či
sociální spot včetně cílů lekce, údajů o
filmu (synopse, délka) a doporučeného věku žáků. U filmu si můžete přehrát ukázku, pracovat
s ním online přímo ve výuce, pokud máte internet ve třídě, pokud ne, film si můžete stáhnout
a pouštět ho s pomalým připojením k internetu anebo úplně bez připojení. Pod okénkem
s filmem jsou připravené výukové materiály - především texty v pdf s aktivitami pro žáky.
Formou otázek a odpovědí jsou zpracované informační texty, které přinášejí detailnější
pohled na téma a film zasadí do širšího kontextu. Doprovodné a doporučené materiály vám
pak poskytnou doplňující informace k tématu (může se jednat o archivní záběry, webové
odkazy, novinové články, fotografie apod.). Podrobný popis AV lekcí najdete v tutoriálu Jak
používat AV lekce, umístěném v pravém horním rohu webové stránky.

FILMOVÉ KLUBY
Filmem a debatou proti drogám
„Studentští organizátoři filmových klubů
mají nyní jedinečnou možnost ve svých
filmových
klubech
otevřít
téma
drogových závislostí. Autoři nejlepších
zpráv o projekci pojedou do Drážďan,“
láká koordinátorka filmových klubů
JSNŠ Adéla Skálová. Téma drogové
závislosti řešili studentští organizátoři
filmových klubů také během festivalu
Jeden svět 2015, kdy proběhlo jejich
mezinárodní setkání. Čeští a němečtí
středoškoláci
zhlédli
časosběrný
dokument Katka režisérky Heleny Třeštíkové mapující čtrnáct let v životě mladé
narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Po projekci debatovali s experty v oblasti
prevence drogových závislostí z Progressive o.p.s. Do konce května 2015 mohou pozvat
drogového experta k sobě na školu, kterého jim zajistíme, a promítat film Katka. Po projekci

pošlou krátký text o akci a několik fotek. Autoři čtyř nejzajímavějších příspěvků budou mít
možnost jet v říjnu do Drážďan na setkání s německými organizátory filmových klubů.
Projekt mohl být uskutečněn díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti. Chtějí-li
studenti na vaší střední škole založit klub, nechť prosím kontaktují koordinátorku:
adela.skalova@jsns.cz.

PŘEDSTAVUJEME
Drahomíra Humhalová vodí své žáky již 10 let do kina na dokumentární filmy
„Festivalové školní projekce se už každoročně
staly na naší škole tradicí a tak trochu i
svátkem. Už si nepamatuji přesně, kdy jsme
byli na festivalu poprvé, ale deset let tomu už
možná bude,“ říká učitelka dějepisu a základů
společenských věd Drahomíra Humhalová
z Gymnázia Voděradská v Praze 10. Letos
se do kina vydali studenti všech vyšších
ročníků osmiletého gymnázia, kteří měli
možnost zhlédnout filmy o perzekuci umělců
v Bělorusku,
o
mladých
islámských
radikálech, o volbě prezidenta na jedné
africké škole a o dopadech globálního
oteplování. Mladí lidé letos hodně diskutovali
o filmu Made in BY, který na pozadí
alternativní kultury a aktivismu reflektuje nejpalčivější problémy současného Běloruska.
K tématu filmu se na Gymnáziu Voděradská učitelé vracejí ještě v následujících hodinách.
Považují to za velmi dobrou příležitost navázat na diskuze, které proběhly v kině. Studenti
tak mají větší prostor téma zpracovat a zamyslet se nad hlubšími souvislostmi. „Při češtině
jsme diskutovali o tom, jakou úlohu má umění ve společnosti a jestli vůbec může umění jako
takové změnit politický režim nebo mocenské vztahy,“ říká jeden ze studentů. Festival Jeden
svět se nyní společně se školními projekcemi přesouvá do regionů a na filmy s lidskoprávní
tematikou se budou mít možnost podívat žáci a studenti z celé České republiky.

