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ZNÁME LETOŠNÍ LAUREÁTY CENY GRATIAS TIBI 2015
Vítězi se stali: hospic, umělecká skupina a studentská neziskovka
V pražském kině Lucerna jsme 1. června
vyhlásili laureáty ceny Gratias Tibi za
občanskou aktivitu mladých lidí.
Laureáti převzali z rukou významných
osobností jako hlavní cenu studijní cestu
do Norska a Štrasburku a finanční
odměnu na další rozvoj svých projektů.
Do poslední chvíle netušili, že budou
oceněni, večer byl tedy až do konce velmi
napínavý. Cenu Gratias Tibi 2015 získaly
tyto projekty: Kategorie základní
školy: Hospic, ZŠ Brno, Jasanová.
Dlouhodobá a volnočasová aktivita dětí, která se zaměřuje na citlivé téma smrti. Důležitým
prvkem projektu je sdílení zkušeností a pocitů dětí ze setkání s umírajícími. Kategorie
střední školy: umělecká skupina Směj se, Ústí nad Labem. Cílem trojice děvčat je změna
atmosféry ve městě, jeho oživení a budování místní komunity. Kategorie do 30
let: Studentská nezisková organizace Mise naděje, Brno. Projekt je fungující platformou,
která sdružuje dobrovolníky z řad vysokoškolských studentů, kteří chtějí pomáhat lidem, jako
jsou bezdomovci nebo nemocné a opuštěné děti. Jak celý večer probíhal, se můžete podívat
ve fotogalerii. Režie večera se ujal mladý režisér a scénograf Tomáš Pilař, který je ve svých
26 letech šéfem opery v Plzni a byl zařazen mezi 30 nejtalentovanějších Čechů pod 30 let.

PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI
Přidejte se k memorandu letošní kampaně
Když sovětská vojska vstoupila na
území Československa v roce 1968,
nebylo to poprvé, kdy Moskva nasadila
armádu proti zemi, ve které probíhal
demokratizační proces. Nebylo to ani
naposled.
To
je
jedna
z
tezí memoranda Proti ztrátě paměti,
jehož signatáři se můžete stát i vy –
jednoduše online.
Na
Václavském
náměstí v Praze vyroste na konci června
okupační memento, které doplní
projekce filmů a debaty s pamětníky a
mezinárodními osobnostmi. Podívejte se na přehled akcí.

VÝZVA: ZAPOJTE SE S ŽÁKY DO TÝMOVÝCH PROJEKTŮ KDO JINÝ?
Budete tak rozvíjet jejich občanskou angažovanost
V příštím školním roce se můžete se
svými žáky zapojit do týmových
projektů Kdo jiný?, které poběží ve
spolupráci s NROS - Nadací rozvoje
občanské společnosti. Projekty budou
zaměřené na stále více aktuální téma
multikulturalismu,
rasismu
a
xenofobie. Žáci si v rámci projektu
vytvoří vlastní organizační tým,
vyberou pro ně to nejpalčivější téma a
připraví plán a konkrétní akce, které by
mohly vést ke zlepšení daného stavu.
Podívejte se na více informací o projektu Kdo jiný a týmových projektech, které se
uskutečnily v minulých letech. Pokud byste měli zájem o další informace nebo o zapojení do
projektu, kontaktujte nás prosím na mailové adrese kristina.nemcova@jsns.cz.

DO VÝUKY PŘINÁŠÍME FILM Z LETOŠNÍHO FESTIVALU JEDEN SVĚT
Nová AV lekce k filmu Gabrielova reportáž z mistrovství světa ve fotbale
Na jsns.cz jsme pro vás připravili
novou audiovizuální lekci k filmu
Gabrielova reportáž z mistrovství světa
ve fotbale, který jste měli možnost
zhlédnout v rámci letošního festivalu
Jeden svět. Sympatickým hlavním
hrdinou filmu je čtrnáctiletý Gabriel,
který měl neuvěřitelnou radost, když se
dozvěděl, že se v jeho zemi uskuteční
mistrovství světa ve fotbale. Netušil
ale, že vláda začne kvůli stavbě nové
vlakové trati pro přesun fanoušků
bourat desítky domů v jeho čtvrti. Aby pomohl zastavit bourání domů, rozhodne se bojovat.
Film je skvělou ukázkou toho, že když se nám do cesty postaví problém, má cenu něco dělat,
a Gabriel k tomu nabádá i ostatní děti. Navíc film ukazuje mistrovství světa ve fotbale v
trochu odlišném světle, než nám poskytují masová média, což vede mezi žáky často k „žhavé“
diskuzi.

KAŽDÝ MÁ SVÉHO RODINNÉHO DVOJNÍKA
Představujeme nové aktivity k filmům z projektu Příběhy mojí rodiny 2
V projektu Příběh mojí rodiny 2 usilujeme o
prohlubování vztahů mezi žákem, školou a
rodinou. Pokud chcete cítit sílu této synergie i
ve vaší škole, vyzkoušejte nové aktivity
Dvojník a I my jsme kdysi chodili do školy,
připravené k filmu Z kola ven – Jan a Josefína.
Žáky v rámci aktivity Dvojník provedete
například hledáním vlastní rodinné identity a
rysů, které mají společné se svými
příbuznými. Zkusí si vytvořit rodinnou mapu
nebo se zamyslet nad svou osobností a zájmy.
I my jsme kdysi chodili do školy otevře
prostor pro vzpomínky rodičů a prarodičů na
jejich školní docházku. Žáci se tak seznámí se
školními poměry různých dobách a budou je
moci porovnat s vlastními zkušenostmi.

TUTORIÁLY NA JSNS.CZ – S WEBEM JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ
Objednávání materiálů z jsns.cz
V posledním
díle
našeho
seriálu
věnovaného funkcím webu jsns.cz se
dozvíte,
jak
objednávat
tištěné
metodické příručky, publikace a DVD.
Jediné, co k tomu potřebujete, je
registrace na našem webu, potom už stačí
se jen přihlásit a v sekci Materiály
k objednání si vybrat tu správnou
kategorii.
V kategorii
Metodické
materiály najdete výukové sady, tedy
DVD s dokumentárními filmy a
příručky pro práci ve vyučovacích
hodinách. V kategorii Filmy na DVD naleznete seznam filmů k objednání. Většinou se
jedná o naše starší snímky, ke kterým nevznikly online AV lekce. A konečně, v kategorii
Knihy a ostatní najdete publikace, které nejsou součástí žádné výukové sady. Napříč
Materiály k objednání najdete jak oceněné položky, tak položky, které jsou zdarma. Pro výběr
žádaného materiálu stačí kliknout na tlačítko „Objednat“ po pravé straně. Poté se můžete
vrátit na výběr, pokud chcete k objednávce přidat ještě další položky, anebo přistoupit rovnou
do košíku a objednávku dokončit. Pokud byste nevěděli kudy kam, pusťte si náš krátký
tutoriál, který najdete v pravém horním rohu webové stránky. Zásilka vám bude doručena
poštou, zpravidla do týdne po odeslání vaší objednávky.

Web jsns.cz stále vylepšujeme – pomozte nám s tím
Seriál o funkcích webu jsns.cz je sice u
konce, ale práce na něm nekončí nikdy.
Stále se snažíme přicházet s novými
nápady a vylepšeními, kterými vám,
pedagogům,
chceme
zpříjemnit
využívání audiovizuálních materiálů ve
výuce. Chcete se na tomto vývoji
podílet? Pak se přidejte k našemu
týmu testerů. My vám pak jednou za
čas pošleme krátký úkol, co na našem
webu vyzkoušet, a poprosíme vás o
zpětnou vazbu. Web děláme především
pro vás, a proto jsou postřehy z praxe nezbytnou součástí jeho vývoje. Váš čas strávený
testováním bude kompenzován drobnou finanční odměnou.
Pokud máte zájem o bližší informace, napište nám na frantisek.pekar@jsns.cz.

PŘEDSTAVUJEME
Ilona Horáčková: Osobní setkání se skutečnými osudy živých lidí má obrovskou sílu
Učitelka základů společenských věd,
češtiny a scenáristiky používá naše
výukové
materiály
k moderním
československým dějinám již od roku
2005 Ilona Horáčkové ze Střední
průmyslové školy sdělovací techniky
v Praze, kdy vznikl projekt Příběhy
bezpráví. Stejně tak se od té doby
zapojuje do veškerých tematických
projektů.
„Pouhý text, nebo jen
memorování projde hlavami žáků a
studentů
jako voda
průtokovým
ohřívačem.
Osobní
i
mediálně
zprostředkované setkání se skutečnými lidmi má neskutečnou sílu. Násobí emoce a sdílení. To
je pouhými tištěnými pomůckami nenahraditelné, říká pedagožka.
Ilona Horáčková se na konci června se svými žáky aktivně zapojí do přípravy programu
kampaně Proti ztrátě paměti. Tradičně se účastní listopadového Měsíce filmu na školách a
týmy jejích žáků se opakovaně zapojují do projektu Z místa, kde žijeme. Nyní právě
dokončují dokument o spisovateli a bývalém politickém vězni Jiřím Stránském. „Studenti
nejvíce preferují osobní setkání s pamětníky, často jim při diskuzích kladou důvěrné otázky a
oceňují otevřené odpovědi. Obdivují je nejčastěji za osobní způsob vyrovnání se s minulostí a
schopnost předat svou zkušenost dál. Uvědomují si smutnou časovou omezenost těchto
setkávání a mají potřebu se takto naší novodobé historie doslova dotýkat,“ hodnotí na závěr
zájem svých studentů Ilona Horáčková.

