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CENY GRATIAS TIBI 2014 JSOU ROZDÁNY
Česká republika je plná mladých občansky aktivních lidí
Dne 2. června 2014 byly v pražské Lucerně
poprvé slavnostně rozdány ceny Gratias Tibi
za občanskou aktivitu, občanský postoj či
počin mladých lidí pozitivně ovlivňující život
v komunitě nebo celé společnosti. V kategorii
žáků základní školy získali cenu členové
žákovského parlamentu ZŠ TGM v Blatné
za systém doučování mezi spolužáky s
názvem Pomocná ruka. V kategorii ve věku
žáků střední školy cenu obdrželi mladí lidé z Ústí nad Labem za projekt Zviditelnění
přechodů a TV Předlice. V nejstarší kategorii do 30 let zvítězili mladí lidé z Vroutku za
obnovu tamního kostela. Na fotogalerii z vyhlášení ceny Gratias Tibi se můžete podívat na
stránkách jsns.cz. Nenechte si také ujít sestřih ze slavnostního večera a reportáž České
televize.
PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI
Komunismus bolí dodnes
Školy i jednotlivci se připojují k letošní kampani
s podtitulem
Komunismus
bolí
dodnes.
Zločiny
komunismu nesmíme vymazat z naší dějinné paměti. To je
jedna z tezí memoranda Proti ztrátě paměti, jehož signatáři se
můžete stát i vy – jednoduše online. V Praze a řadě dalších
měst se 26. června konají projekce filmů, besedy s
pamětníky, výstavy. Podívejte se na přehled akcí.

I díky Vám...
Na osm desítek pamětních medailí rozdají žáci a studenti těm, kteří bojovali za naši
svobodu. Pro tuto příležitost jsme připravili originální pamětní medaile s nápisem „I díky
Vám jsme svobodní“. Medaile jsou symbolickým poděkováním těm, kteří se komunismu
navzdory nenechali zlomit, zůstali věrni svým zásadám a výrazně tak přispěli k tomu, že
můžeme žít ve svobodné zemi.
Veřejná diskuze na téma Co o naší společnosti říká „causa Kundera“? a křest knihy
Komunismu navzdory
Přijďte ve čtvrtek 26. června od 19 hod. do Langhansu – Centru Člověka v tísni v Praze
(Vodičkova 37, P-1) diskutovat na téma Co o naší společnosti říká „causa Kundera?“. Z
„causy Kundera“ se stala jedna z nejbouřivějších českých diskusí, vztahujících se ke
komunistické minulosti. Měla mezinárodní přesah a s jejími dozvuky se setkáváme dodnes.
Co jsme se díky ní dozvěděli o sobě a proč většinu autorů zajímal mnohem víc slavný autor
než oběť udání? Debata je spojena s křtem knihy Komunismu navzdory.
CHCETE VYUŽÍVAT MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY?
Přijďte se inspirovat na seminář
Ve středu 18. června 2014 proběhne v Praze
celodenní
vzdělávací
seminář
pro
středoškolské pedagogy na téma Jak
využívat audiovizuální materiály při výuce
průřezových témat. Zvláštní důraz bude také
kladen na posílení klíčových kompetencí
studentů
prostřednictvím
občanské
angažovanosti. Seminář se uskuteční v rámci
projektu Kdo jiný? ve Středočeském kraji.
Pedagogové
ze
středních
škol
ve
Středočeském kraji mají účast na semináři
zdarma. Účastníci obbrží novu praktickou příručku Zapojte i svoje žáky. Kdo jiný?
Registrovat se můžete do 13. června na našem webu Další vzdělávání pedagogů/Semináře.
MÁTE V PLÁNU ZAŘADIT DO VÝUKY AV LEKCE K TÉMATU HIV/AIDS?
Spolupracujte s námi na přípravě zbrusu nových aktivit
Pro nově připravované audiovizuální lekce
k tématu HIV/AIDS hledáme pedagožky a
pedagogy, kteří by měli zájem na přípravě
těchto lekcí spolupracovat. Jednalo by se o
práci v expertní skupině učitelů a učitelek
připravujících
výukové
aktivity
a
komentujících materiály, které připravujeme
k tomuto tématu. Příprava nových aktivit a
lekcí by probíhala hlavně během letních

měsíců a testování nově připravených aktivit ve třídách by bylo uskutečněné v září,
případně v říjnu. Spolupráci honorujeme na základě dohody o provedení práce. Budete mít
jedinečnou možnost spolupracovat na přípravě zbrusu nových aktivit a zajímavá je také
možnost podílet na výběru filmů k tomuto tématu. V případě zájmu napište na adresu
koordinátorky jana.touzimska@jsns.cz.

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ KDO JINÝ?
Přes čtyři desítky aktivních středoškoláků ze Středočeského kraje se potkalo v Praze
Dvoudenní seminář probíhal 2. a 3. června
v rámci projektu Kdo jiný?. Skupinky
studentů z několika škol pracovaly během
školního roku na svých projektech, díky
nimž měnily život ve svém okolí k lepšímu
nebo se tomu různými způsoby snažily
pomoci. Na setkání měli studenti možnost
během veletrhu představit, jakých aktivit se jim
podařilo za celý rok dosáhnout. Na veletrhu se
představilo celkem dvanáct projektů. Zároveň jsme se ohlíželi společně zpět a hodnotili.
Během workshopů zaměřených např. na sociální podnikání, představení ceny Social Impact
Award přes dobrovolnické aktivity a grantové možnosti získávali účastníci další inspiraci do
budoucna. Jelikož některé z projektů byly nominovány na Cenu Gratias Tibi a porota je
vybrala i do užšího výběru, zúčastnili se studenti i slavnostního vyhlášení Ceny Gratias
Tibi 2014 v Lucerně. Druhý den měli účastníci prostor pro rozvíjení svých dalších nápadů.
Ze studentů bylo cítit velké odhodlání a chuť i nadále se zapojovat do dalších činností a
aktivit, kterými pomohou měnit věci k lepšímu. Podívejte se do fotogalerie, jak setkání
probíhalo.
GRATULUJEME VÝHERCŮM NAŠÍ KVÍZOVÉ SOUTĚŽE
Vylosovali jsme pět vítězů
Již podruhé jsme pro registrované pedagogy
na jsns.cz připravili soutěž o pěkné ceny. Ze
správných odpovědí, které se tentokrát týkaly
našeho webu, jsme vybrali pět vítězů. Ti
obdrželi vstupenky na slavnostní vyhlášení
ceny Gratias Tibi za občanskou aktivitu
mladých lidí, knihu povídek Jana Trefulky
Vraždy bez rukavic, kterou do soutěže
věnovalo nakladatelství Atlantis, a balíček
promo materiálů Jednoho světa na školách.
Pokud jste s námi nestihli soutěži nyní,
nezoufejte a sledujte novinky na našem webu. Připravujeme další slosování a také se můžete
těšit na 100. AV lekci do výuky.

PŘEDSTAVUJEME
Štěpánka Šťastná společně s páťáky, jejich rodiči a sourozenci zasadila strom „mojí
rodiny“
Nejen na půdě školy se odehrává projekt
Příběh mojí rodiny, do něhož je zapojena
také učitelka dějepisu, zeměpisu a
informatiky Štěpánka Šťastná se svými
žáky ze ZŠ Konečná v Karlových Varech. U
příležitosti vyvrcholení projektu vysadili
páťáci se svými rodinami na Den dětí
třešeň ptačí v lázeňských lesích nad
městem.
„Strom
symbolizuje
rodinný
rodokmen, který děti vytvářely. Byla bych
ráda, kdyby se k němu jednou mohly vracet a vyprávět zase svým dětem, jaké to bylo, když
samy chodily do školy,“ říká Štěpánka Šťastná. Mezi dětmi se tak automaticky rozvíjí
pozitivní přístup k mezigeneračnímu setkávání a při společném sdílení příběhů také
poznávají naši nedávnou historii. Žáci si ale během projektu vyzkoušeli ještě mnoho
dalších aktivit, mj. vytvářeli každý za sebe knížku obsahující rodokmen, rodinné fotografie a
obrázky, které k tématu malovali. Knihu pak na konci června předají slavnostně svým
rodičům. „Rozhodně to nebyla zbytečná práce. Žáci se zajímali o své předky a do
komunikace vtáhli i své rodiče a prarodiče, což bylo naším hlavním cílem,“ dodává na závěr
učitelka.

