
 

 

VĚSTNÍK 2014/06_II 

PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI 

Kampaň ke Dni památky obětí komunistického režimu 

 

Filmové projekce, setkání s pamětníky, 

debaty nebo výstavy – kampaň Proti ztrátě 

paměti vyvrcholila ve čtvrtek 26. června řadou 

akcí v různých městech České republiky. Žáci 

a studenti předali osmi desítkám pamětníků 

medaili I díky vám jsme svobodní. Přečtěte 

si, jak akce proběhla na Gymnáziu Olgy 

Havlové v Ostravě. V Praze se ráno 

studenti převlékli do vězeňských mundúrů, aby 

připomněli osudy politických vězňů. Po 

projekci v Národním divadle pak 950 studentů a studentek vyrazilo na pietní průvod 

k památníku obětem komunismu, kde společně drželi minutu ticha. Večer se Langhans – 

Centrum Člověka v tísni zaplnil lidmi, kteří debatovali na téma Co o naší společnosti říká 

„causa Kundera“?. Na webu se kampani připojilo 2 896 lidí. Děkujeme všem, kteří se zapojili 

do organizací jednotlivých akcí. 

 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – Z MÍSTA, KDE ŽIJEME 

Studenti prezentovali pamětnické příběhy, které během roku zpracovávali   

 

V červnu (17.–18.) představilo výsledky své 

práce 14 studentských týmů ze všech koutů 

republiky, které v rámci projektu Příběhy 

bezpráví – Z místa, kde žijeme pátraly po 

osudech pamětníků komunistické perzekuce. 

Účastníci se shodli, že sepisovat příběhy 

a doplnit je archivními materiály nebylo 

vždycky jednoduché. „Nakonec jsme to zvládli 

asi hlavně kvůli pamětníkům. Když nám 

věnovali svůj čas, přišlo nám férové práci  
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dokončit,“ říká jedna žákyně, „pamětníci nás inspirovali tím, že se nikdy nevzdali, a tak jsem 

se nechtěla vzdát ani já.“ Na jednotlivé prezentace se můžete podívat na vlastní oči. V čem 

mladé účastníky pamětníci ještě inspirovali? „Již vím, že i v těch nejtěžších dobách si lze 

ponechat svůj názor a hlásit se k němu. Poselství pak je pro mne asi poznámka našeho 

pamětníka: „Žij život na plný pecky!“, shrnul na závěr své dojmy jeden z účastníků. 

Prohlédněte si fotogalerii ze setkání. 

PO PRÁZDNINÁCH NA SEMINÁŘ  

Jak využívat AV materiály při výuce průřezových témat  
 

Přijďte si po prázdninách pro inspiraci na 

celodenní vzdělávací seminář pro pedagogy. 

Dozvíte se, jak využívat audiovizuální 

materiály při výuce průřezových témat a jak 

studenty a žáky motivovat k občanské 

angažovanosti. Seminář se uskuteční 28. srpna 

v rámci projektu Kdo jiný? ve Středočeském 

kraji. Seminář je určen pedagogům ze 

Středočeského kraje. Účast na semináři je 

zdarma. Zájemci prosím registrujte se online 

do 4. července 2014. 
  

HLEDÁME PEDGOGY KE SPOLUPRÁCI  

….se zkušeností s našimi filmy  

 

K nově připravovaným audiovizuálním lekcím 

hledáme pedagogy, kteří mají zkušenosti 

s našimi aktivitami k sociálním spotům 

z příručky Rozvojové cíle tisíciletí: Sociální 

spoty a Zodpovědný konzum a dětská práce, 

konkrétně k sociálním spotům Krvavé 

diamanty, Férový textil a Pracovní pohovor. 

Pokud jste některou z aktivit na své škole 

realizovali, nebo byste měli zájem ji v nejbližší 

době realizovat, kontaktujte prosím do 14. 7. koordinátorku Kateřinu Majdiakovou na: 

katerina.majdiakova@jsns.cz Zapojené pedagogy finančně odměníme. 

 

…a na tvorbu vzdělávacích aktivit k AV lekcím tematicky zaměřeným na multikulturní 

výchovu  

Připravujeme pět nových audiovizuálních lekcí s tématem multikulturní výchovy. 

Hledáme pedagogy, kteří by měli zájem podílet se na tvorbě vzdělávacích aktivit k vybraným 

filmům. Tvorba vzdělávacích aktivit je finančně honorována. Zájemci prosím hlaste se 

koordinátorce Janě Havlíčkové do 14. 7. na jana.havlickova@jsns.cz.   
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PŘÍBĚH MOJÍ RODINY 

Objednejte si bezplatně příručku s příklady dobré praxe s tipy vašich kolegů-pedagogů  

 

Pod hlavičkou projektu Příběh mojí rodiny 

objevovali žáci kořeny svých rodin, staré 

předměty a zapomenutá slova generací našich 

babiček a dědečků. V rámci projektu vzniká 

soubor příkladů dobré praxe, jež se věnuje 

rodinné tematice ve školním vyučování. Jaké 

tipy dali dohromady pedagogové z pilotních škol 

si můžete přečíst v příručce, kterou lze 

bezplatně objednat do 4. 7. 2014 na: 

karolina.puttova@jsns.cz . Do emailu, prosím, 

uveďte adresu, na niž Vám během července můžeme příručku zaslat.  

AUDIOVIZUÁLNÍ PORTÁL JSNS.CZ   

Jak šel školní rok s webem jsns.cz  

V tomto školním roce jsme pro vás připravili 

celkem 25 nových audiovizuálních lekcí do 

výuky napříč tématy, kterým se věnujeme. 

Uvedli jsme v život sekci „Další vzdělávání 

pedagogů“, abyste se mohli dále profesně 

rozvíjet a také se online přihlašovat na 

semináře. Přes prázdniny přibudou lekce další 

a v září se tak můžete těšit na výukové 

materiály k československým dějinám a nově 

také k cizím jazykům a přírodovědě. Do konce roku pak také na 3 nové AV lekce 

k mediálnímu vzdělávání. Děkujeme, že jste s námi a jsns.cz hojně využíváte - máme už 

2 400 registrovaných uživatelů.  

FILMOVÉ KLUBY JEDNOHO SVĚTA NA ŠKOLÁCH  

Klubáci jeli do Drážďan na německo-české setkání filmových klubů  

 

Čtyři klubáci - výherci soutěže o nejlepší 

prezentaci v angličtině, která pojednávala o 

tom, jak promítat svým mladším spolužákům, 

se měli možnost zadarmo podívat do Drážďan. 

Tam se setkali s našimi německými partnery 

z organizace Move it Young!, kteří jim 

ukázali město z netradičního úhlu pohledu -  

projeli ho s nimi na kole. Během dvoudenní 

návštěvy se klubáci setkali se svými 

vrstevníky z česko-německého gymnázia  
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v Pirně a další den s žáky z Montessori školy v Drážďanech. Zúčastnili se jejich 

projektových dnů na téma šikana. Diskutovali s nimi, hráli hry, vyměňovali si názory a 

nakonec je tamější žáci provedli po okolí. Oba dva dny klubáci svým německým protějškům 

prezentovali své zkušenosti s vedením filmových klubů a motivovali je k tomu, aby i oni 

založili s pomocí našich německých partnerů filmové kluby. Další mezinárodní setkání 

chystáme i v budoucnu, pokud máte chuť vaši střední školu zapojit do sítě filmových klubů, 

kontaktujte koordinátorku projektu Adélu Skálovou na adela.skalova@jsns.cz. 

PŘEDSTAVUJEME 

Petr Skořepa zapojí české žáky z rumunského Banátu do kampaně Proti ztrátě paměti 

 

Češtinář Petr Skořepa, který již druhým rokem 

působí jako učitel u českých krajanů ve sv. 

Heleně, Gerníku a v Moldava Noua, 

seznámí tamější děti s moderní 

československou historií a promítne jim dva 

dokumentární snímky – Normalizační loutku a 

Případ dr. Horáková. Aby ve třídě mohla 

proběhnout diskuze po filmu, učitel plánuje 

žákům vysvětlit řadu věcí předem. „Rumunsko 

není zemí, kde by probíhalo nějaké vyrovnání 

s komunistickou minulostí. O charakteru tehdejšího režimu nemají děti žádné nebo jen 

velmi zkreslené představy. Nejsou zvyklé o těchto věcech mluvit doma ani ve škole. Navíc je 

tady velmi časté - zvlášť pro generaci prarodičů současných školních dětí - vzpomínat na 

totalitu s neskrývanou nostalgií,“ dodává češtinář. Závěrečným výstupem pak pro žáky bude 

porovnání totalitních režimů v Rumunsku a Československu. Sám Petr Skořepa k tématu 

přistupuje s odhodláním: „Když jsem učil na školách v ČR, vždy jsem s dětmi o zločinnosti 

totalitním režimu mluvil otevřeně. Ovšem dokázat o tom všem mluvit i se žáky tady, považuji 

za velkou výzvu.“ Akce proběhne na rozdíl od nás až v září, protože v Rumunsku mají teď již 

prázdniny.  
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