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STUDENTSKÉ VOLBY 2016
Vyzkoušejte se svými žáky krajské volby nanečisto
Jsme v plném proudu příprav studentských voleb,
které budou letos předcházet oficiálním volbám do
krajských zastupitelstev. Chcete, aby byli vaši žáci
připraveni, až půjdou poprvé volit? Připojte se
k více než stovce škol, jež se ke studentským
volbám již registrovaly. Zapojit se můžete dvěma
způsoby – buď na své škole jednoduše spolu se
žáky zorganizujete volby, nebo je doplníte i o
projekci filmu. Přihlašovat se můžete až do září,
a to na stránkách projektu. Pokud se chcete na
cokoliv zeptat, napište na ester.pekna@jsns.cz.

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Připravujeme 12. ročník Měsíce filmu na školách
Těšíme se také na další ročník Příběhů bezpráví –
Měsíce filmu na školách, který se bude konat
tradičně v listopadu! Konkrétní filmy, které budete
letos moci promítat, vám ještě neprozradíme, ale
co vám prozradit můžeme, je, že jejich společným
jmenovatelem
bude
pohyb
v dějinách
Československa, a to pohyb v různých podobách –
emigrace, odsun, vysídlení či překonávání Železné
opony. Během Měsíce filmu se budou na stovkách
škol promítat filmy, konat besedy s pamětníky a
další doprovodné akce. O všem, co pro vás
chystáme, vás budeme informovat na konci prázdnin. Sledujte stránky projektu, ať vám nic
neuteče!

HLEDÁ SE LEADR.
Seznamte se s vítězkou vzdělávací soutěže
Vítězkou soutěže Hledá se LEADr. se stala Aneta
Sklenářová z Tachova. Studentka sociologie na
ZČU se do soutěže přihlásila s projektem
zaměřeným na dobrovolnickou pomoc seniorům v
pečovatelských domech. Aneta obstála v
konkurenci padesátky soutěžících. Kromě titulu
LEADr. získala finanční cenu 30 tisíc korun na
dokončení svého projektu a stáž v Evropském
parlamentu v Bruselu. Podívejte se na její
rozhovor v DVTV! Soutěž budeme pořádat i v
příštím roce. Budeme rádi, když o ní řeknete
svým studentům. Podmínky soutěže najdou na
hleda.se.
TIP: NOVÉ FILMY NA JSNS.CZ
Dívejte se na filmy i o prázdninách
Máme radost, že jsme vám mohli konec školního
roku zpestřit dvěma novými filmy z letošního
ročníku MFF Jeden svět. A jestli jste si je nestihli
pustit spolu se žáky, nevadí. Podívejte se na ně o
prázdninách! Snímek Co se nenosí získal na
festivalu cenu studentské poroty. Estonská módní
návrhářka se v něm vydává po stopách módního
průmyslu. Její pátrání ji zavede jak do sídel
velkých módních řetězců, tak do asijských
továren. Druhým filmem je Můj džihád, který se věnuje problematice Evropanů
vydávajících se bojovat za ideologii tzv. Islámského státu. Zachycuje práci nekonvenčního
imáma Sulayamana, který srozumitelně vysvětluje příčiny radikalizace mladých lidí a svými
projekty se jí snaží předcházet. Příjemné prázdniny!

