VĚSTNÍK 2016/03
OCEŇUJEME OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ
Nominujte své žáky na cenu Gratis Tibi
Pořádáte ve škole žákovské projekty? Víte o
zajímavých akcích svých žáků a mladých lidí
mimo školu? Nominujte je na cenu Gratias Tibi.
Přihlásit
můžete
jednotlivce
i
skupiny
v kategoriích dle věku: základní školy, střední
školy, lidé do 30 let. Laureáti získají studijní cestu
do zahraniční a finanční podporu pro svůj projekt.
Nominovat může kdokoliv přes jednoduchý
registrační formulář do 31. března. Podívejte se
také na náš nový spot. Z nominovaných projektů
bude vybírat odborná porota, složená ze zástupců
neziskového sektoru, médií a osobností veřejného života. Ocenění budeme předávat
31. května během slavnostního večera v pražském kině Lucerna.
PŘIJĎTE NA SPECIÁLNÍ PROJEKCI PRO VYUČUJÍCÍ
Srdečně vás zveme na tradiční setkání, poznejte tým Jednoho světa na školách!
Během festivalu Jeden svět pro vás opět
připravujeme speciální akci – projekci pro
vyučující. Koná se 15. března od 13 hodin
v Kině 35 ve Francouzském institutu (kino mj.
nabízí i celoroční projekce pro školy). Po projekci
jednoho z festivalových filmů bude následovat
panelová debata o migraci se Šimonem Pánkem,
ředitelem Člověka v tísni, Martinem Rozumkem,
ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíků a Karlem Randákem z Nadačního fondu proti
korupci a dlouholetým členem zpravodajských služeb. Debatu bude moderovat Veronika
Sedláčková. Na závěr se přesuneme do Langhans – Centra Člověka v tísni, kde se budete
moci neformálně setkat s ostatními pedagogy a týmem Jednoho světa na školách.

Pokud byste měli zájem se projekce zúčastnit, napište prosím do 8. března na adresu
jan.kara@jsns.cz. Mimopražským vyučujícím nabízíme možnost proplacení jízdného, pokud
o to budete mít zájem, uveďte to prosím do e-mailu.
KRÁTKÝ DOTAZNÍK O JSNS.CZ
Používáte stahovaní filmů na našem webu a vyhovuje vám jeho současná podoba?
Snažíme se, aby používání našeho portálu pro vás
bylo co nejpohodlnější a jednoduché, ale zároveň
stále plně funkční. A k tomu potřebujeme znát váš
názor. Chcete se malým, ale významným
způsobem podílet na vývoji portálu jsns.cz?
Prosíme, vyplňte krátký dotazník, nemělo by
vám to zabrat více než dvě minuty.

CYKLUS SEMINÁŘŮ O SOUČASNÉ RUSKÉ PROPAGANDĚ
Co byste se chtěli dozvědět na seminářích o ruské propagandě?
Na jaře pro vás připravujeme nový cyklus
seminářů o současné ruské propagandě. Díky
setkání s osobnostmi, které mají k tématu co říci,
získáte nejen potřebné informace, ale také
inspiraci, jak s tématem ve výuce pracovat.
Budeme rádi, když nám napíšete, co by pro vás
bylo na seminářích přínosné, co by se vám stran
tématu hodilo k výuce, nebo se podělili
o problémy, se kterými se potýkáte. Napište své
podněty, otázky nebo tipy na hosty na mail
radka.proskova@jsns.cz. Využijeme je při přípravě programu.
Víte o tom, že k tématu máme novou sadu audiovizuálních lekcí? Prosím, dejte nám vědět
prostřednictvím krátkého dotazníku.
NOVÁ LEKCE DO VÝUKY NĚMČINY
Pro výuku angličtiny a němčiny nabízíme už čtyři lekce
Postupně rozšiřujeme nabídku filmů, které můžete
využít pro výuku cizích jazyků. Nejnovější z nich
je Lotte, ein Herz für Obdachlose vhodná do
německého jazyka. V lekci najdete tři výukové
aktivity a informační materiály, které se týkají
bezdomovectví a občanského aktivismu. Snímek
je opatřen německými titulky, abychom

usnadnili žákům porozumění. V nabídce cizojazyčných filmů najdete dále oblíbený
pětiminutový animovaný film Meatrix (v angličtině i němčině) o chovu zvířat a původu
masa. V angličtině můžete také využít snímek Giraffe in the Rain o aktuálním tématu
migrace. Řekněte svým kolegům jazykářům o možnosti využít naše filmy!
VÝSTAVY PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ V REGIONECH
Navštivte některou z našich výstav nebo si ji půjčte přímo k vám do školy
Například v Rokycanech v Muzeu Dr. Bohuslava
Horáka je od 4. března do 10. dubna výstava Příběhy
bezpráví – Cesta ke svobodě. Představuje příběhy
několika desítek lidí, kteří našli výjimečnou sílu
k odporu proti komunistickému režimu. V Táboře pak
můžete během festivalu Jeden svět od 11. března do
1. dubna vidět výstavu Příběhy bezpráví –
Z vězeňských spisů, kterou tvoří vězeňské portréty
obětí komunistického režimu. A v Poličce, také během
Jednoho
světa,
bude
k vidění
výstava
#LETMYPEOPLEGO, přibližující osudy ukrajinských
politických vězňů současného ruského režimu.
Máte to všude daleko? Půjčte si výstavu k vám do
školy! Seznam všech výstav najdete zde a nově si
můžete půjčit i zmiňovanou #LETMYPEOPLEGO. Pište na terezie.kolackova@jsns.cz.
TIP OD VYUČUJÍCÍ: PROJEKCE PRO RODIČE
Pozvěte do školy rodiče a promítněte jim film
Rodiče žáků na ZŠ ve Zbiroze dorazili na trochu
jinou třídní schůzku. Zhlédli film z nabídky
Jednoho světa na školách, vyzkoušeli si aktivitu,
kterou dělají i děti ve výuce a debatovali o drogové
problematice. Přišlo padesát rodičů, kteří si
společné posezení pochvalovali, a už se plánuje
další. „Začínali jsme sfouknutím svíčky na
slavnostním dortu. Poté jsem vysvětlila metodu
I.N.S.E.R.T. a pustili jsme si Děti ze stanice
Leningradská. O drogové problematice jsme pak diskutovali s preventistkou školy a mluvčí
policie, která je zároveň maminkou jedné z žákyň,“ popisuje průběh setkání učitelka Andrea
Tláskalová, která ho zorganizovala. Není to ale poprvé, co pustila film rodičům. Loni na
třídní schůzce pustila Asociální síť o kyberšikaně a ukázala i jednu z aktivit. „Rodiče film
hodně vtáhl. Potom mi psali, že byli překvapení, že i o takhle smutném tématu se dá učit. Že
možná by tohle téma v rodině ani neotevřeli, kdybychom s tím nezačali ve škole,“ říká
Andrea Tláskalová. Právě to ji inspirovalo s projekcemi pokračovat. Pokud byste i vy chtěli
uspořádat projekci pro rodiče a hledali inspiraci, napište nám na jsns@jsns.cz.

TIP NA FILM: NA DIVOKÉM SEVERU
Připomeňte v březnu Mezinárodní den proti rasové diskriminaci
Už jste viděli dokument Na divokém severu ze
Šluknovska, kde v minulých letech probíhaly
nepokoje v souvislosti s romskou otázkou? Na
21. března připadá Mezinárodní den za odstranění
rasové diskriminace, a tak se nabízí vhodná
příležitost ho zhlédnout a také zařadit do výuky.
Režisér David Vondráček zkoumá téma
komplexně, z různých úhlů pohledu. Zajímá ho
historie Šluknovska od odsunu Němců po přistěhování prvních Romů. Nestranně oslovuje
skupiny zainteresované ve sporu – zaměstnané Romy i ty, kteří pobírají sociální dávky,
nespokojené sousedy a účastníky demonstrací, starousedlíky i nově přistěhované. Ukazuje, že
problém je mnohem hlubší a že sahá za hranice etnického původu.
SETKÁNÍ STUDENTSKÝCH FILMOVÝCH KLUBŮ
„Klubáci“ vyjedou na cyklojízdu a budou mluvit o migraci
Setkání studentských filmových klubů je zase tu. Od
pátku do neděle 11. až 13. března se v Praze
potkáme s mladými lidmi z různých středních škol
z celé České republiky. Na jarním setkání máme
v plánu zapojit se do cyklojízdy, kterou pořádá
festival Jeden svět ve spolupráci se sdružením
Rekola. Studenti si také připraví prezentaci
o fungování jejich filmového klubu, zúčastní se
několika workshopů a panelových debat na téma
migrační krize. Dozví se více k problematice utváření rasismu v médiích, nebo proniknou
do zákulisí vzniku dokumentu.
Studentské filmové kluby svádí dohromady mladé lidi, kterým není lhostejné dění kolem
nich. Často kreativním způsobem propojují dokumenty Jednoho světa na školách s reflexí
tíživých společenských otázek a motivují své spolužáky k většímu zájmu o dění kolem nás.
Pokud máte na vaší střední škole studenty s chutí se zapojit do promítání, ať se obrátí
na Zuzanu Trachtovou na e-mailu zuzana.trachtova@jsns.cz.

