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ZAŘAĎTE NAŠE DOKUMENTÁRNÍ FILMY DO VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA
Vytipovali jsme pro vás pět aktivit do češtiny
Každá audiovizuální lekce na webu
jsns.cz obsahuje několik aktivit do
vyučovacích hodin. Když si jednotlivé
aktivity rozkliknete tak hned podle
úvodních popisků poznáte, do jakých
vyučovacích hodin se vám můžou hodit.
Tentokráte jsme vytipovali pět aktivit
pro češtináře.
Promítněte žákům poetický animovaný
snímek Muž, který sázel stromy, ve
kterém sledujeme příběh fiktivní postavy
Élzearda Bouffiera. Vyzkoušejte aktivitu s názvem Ekologická novela, ve které si žáci zkusí
literárně-teoretický rozbor příběhu dle požadavků státní maturity.
Žákům prvního stupně zkuste promítnout snímek Žirafa v nesnázích a vyzkoušejte s nimi
aktivitu Naše příjmení. Žáci se díky ní dozvědí, jak vznikají příjmení v České republice.
Prostřednictvím aktivity Svět ve 22 minutách ke snímku Plážová bouře jako žádná jiná si žáci
vyzkoušejí role pracovníků redakce televize. Žáci si díky aktivitě uvědomí selektivitu
televizního zpravodajství a faktory ovlivňující výběr zpráv.
Vyzkoušejte také aktivitu Kniha Knih k pochopení zneužití tiskovin pro manipulaci
a propagandu. Žáci v rámci aktivity sestaví seznam knih, které je nějakým způsobem
ovlivnily, a seznam těch, které ovlivnily lidstvo či dějiny. Aktivitu naleznete v audiovizuální
lekci Eugeniové.
Pokud si se žáky potřebujete procvičit zajímavým způsobem psaný projev, pak
doporučujeme aktivitu s názvem Dopis neteři k česko-dějinnému snímku In nomine patris,
vyprávějícím o čihošťském zázraku.

SEMINÁŘ KDO JINÝ? PRO PEDAGOGY V OSTRAVĚ
Motivujte žáky k větší občanské aktivitě s naším projektem
Snažíme se plnit vaše přání – vyrážíme za
vámi z Prahy, a to na seminář k projektu
Kdo jiný? do Ostravy, který proběhne ve
středu 20. 5. Během semináře se dozvíte,
jak podpořit své žáky při pořádání
projektů zaměřených na občanskou
aktivitu, jak vybrat téma, sestavit tým a
dovést projekt zdárně do konce. Budete
mít možnost poslechnout si zkušenosti
ředitelky Vlasty Gerykové z Kopřivnice,
která je se svými žáky do projektu Kdo
jiný? zapojena v letošním školním roce. Získáte rovněž praktické dovednosti v oblasti
vzdělávání prostřednictvím dokumentárních filmů a naučíte se pracovat s audiovizuálními
lekcemi zaměřenými na občanskou angažovanost. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity
do hodin a naučíte se snadno orientovat na našem audiovizuálním portále jsns.cz. Seminář,
který je akreditován MŠMT, povede zkušená lektorka Vlasta Vyčichlová. Uhradíme vám
jízdné, můžete počítat s obědem a na místě bude připraveno občerstvení. Registrujte se již
nyní na našich stránkách, nebo na emailu jana.touzimska@jsns.cz.

SEMINÁŘ: JAK ZAŘAZOVAT KONTROVERZNÍ TÉMATA DO VÝUKY
Filmem k toleranci a respektu
Na červen jsme pro vás připravili seminář
Filmem k toleranci a respektu, který se
bude konat v Praze a je určen pro
pedagogy druhého stupně ZŠ a SŠ.
Přihlaste se online na celodenní seminář,
který proběhne 4. 6. v Praze a kde se
naučíte
praktickému
využívání
dokumentárního filmu a projektových
materiálů ve výuce s důrazem na
multikulturní, osobnostní a sociální
výchovu. Osvojíte si konkrétní postupy,
jak nakládat s kontroverzními tématy
souvisejícími s xenofobií, rasismem a vyčleňováním tak, abyste se nebáli těmto tématům
věnovat ve výuce. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a naučíte se snadno
orientovat na našem audiovizuálním portále jsns.cz. Seminář povede zkušená lektorka Vlasta
Vyčichlová a těšit se můžete na zajímavé hosty. Všem účastníkům uhradíme jízdné, během
dne můžete počítat s občerstvením a obědem.

PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI
Jako každý rok pořádáme kampaň připomínající památku obětí komunismu
27. června, v Den památky obětí
komunistického režimu, si každoročně
připomínáme
popravu
Dr.
Milady
Horákové. S tímto datem se pojí ještě
jedno výročí. Před 24 lety odešel z naší
země poslední sovětský voják. I proto
jsme se letošní kampaň Proti ztrátě paměti
rozhodli věnovat připomínce okupace
Československa. Jejím cílem bylo
zastavení
demokratizačního
procesu
v zemi, která patřila do sovětského
impéria. Nebylo to poprvé, kdy Moskva
nasadila armádu proti neposlušnému
satelitu. V roce 1953 na její pokyn vyjely tanky proti protestujícím dělníkům ve Východním
Berlíně a o tři roky později sovětské jednotky utopily maďarskou revoluci v krvi.
V souvislosti s událostmi na Ukrajině chceme touto kampaní také jasně deklarovat, že v
Evropě existuje mocnost, která opakovaně porušuje mezinárodní právo. Více v průběhu
května a června na www.protiztratepameti.cz.

JEDNI ZAŽILI TOTALITU, DRUZÍ SE NARODILI DO SVOBODY
Zveme vás na výstavu fotografií Z místa, kde žijeme
Od letošního března běží již pátý ročník
našeho projektu Z místa, kde žijeme,
v němž se studentské týmy setkávají
s pamětníky ze svého okolí, kteří byli za
komunistického režimu perzekvováni.
Natáčejí s nimi rozhovory a jejich
příběhy pak dále zpracovávají. Svou
půlroční práci si týmy představí na
červnovém setkání v Praze. Teď v květnu
si ale některé osudy zpovídaných
pamětníků
z roku
2011
můžete
prohlédnout v Mlýnské kavárně na pražské Kampě. Fotografie představují osm osobností:
ochotnického herce Miloslava Růžičku a skauta Karla Metyše zatčené za rozšiřování
protistátních letáků, Miroslava Semilského, který strávil sedm let ve vězení za účast v
ilegální protikomunistické organizace, Karla Kalvacha poslaného do uranových dolů za
organizování církevního pěveckého kroužku, trampa Maria Kučeru několikrát vyslýchaného
StB, Miroslava Vodňanského, kterému komunisté zabavili rodinné hospodářství, Annu
Honovou odsouzenou za odesílání protistátních dopisů a spisovatelku Ivu Procházkovou,
která v roce 1983 emigrovala se svou rodinou do Rakouska. Fotografická výstava, která byla
vytvořena ve spolupráci studentů a pamětníků, bude na Kampě k vidění do 29. května.

OBJEDNETE SI ČESKO-DĚJINNÉ FILMY NA DVD SE SLEVOU
Nabízíme 13 filmů za poloviční cenu
Jsme rádi, že většina z vás už promítá
dokumenty ve výuce online přímo
z našeho webového portálu. Ale přesto
bychom vás rádi upozornili na některé
filmy, které máme pouze na DVD.
Namátkou jsou mezi nimi hrané filmy
Kousek nebe a Swingtime, které byly
natočeny na motivy skutečných událostí
50. let, nebo dokument Heleny Třeštíkové
Pavel Tigrid - Evropan. S blížícím se
koncem školního roku vyklízíme náš
sklad a rádi vám proto nabídneme třináct
filmů za poloviční cenu. Nabídka platí do konce června nebo do vyprodání zásob. Filmy si
u nás na webu může objednat online každý registrovaný pedagog.

SOUTĚŽTE S NÁMI O VSTUPENKY NA FILM!
Na vás i vaše žáky čeká komentovaná prohlídka k nové výstavě o filmu
Je pro vás médium filmu ve výuce i
v každodenním
životě
naprostou
samozřejmostí a chtěli byste nahlédnout do
zákulisí jeho vývoje? Myslíte si, že naše
národní filmové dědictví si zaslouží vlastní
muzejní expozici? Potom se zúčastněte
soutěže o vstupenky na nově vznikající
výstavu Na film!, kterou připravují
studenti Katedry filmových studií FF UK
s ambicí
založit
v České
republice
samostatné Národní filmové muzeum.
Pilotní výstava tohoto projektu bude probíhat od června do října 2015 v pražském Museu
Montanelli a návštěvníci zde budou moct interaktivní formou objevovat tajemství filmového
obrazu, zvuků i ruchů ale také se seznamovat s osudy a filmy tvůrců, kteří na přelomu 60. a
70. let odcházeli z politických důvodů do zahraničí.
Jak soutěžit? Tipněte si, kolik času by filmový nadšenec strávil tím, kdyby chtěl zhlédnout
všechny filmy, které nabízíme na jsns.cz! Svoje odpovědi nám zasílejte do 19. 5. na adresu
distribuce@jsns.cz. Pro tři soutěžící, kteří budou svým tipem nejblíž, máme připravené
vstupy na komentovanou prohlídku k výstavě Na film! pro něj a jeho třídu. První místo
navíc získá workshop dokumentární tvorby, realizovaný v rámci výstavy.

TUTORIÁLY NA JSNS.CZ – S WEBEM JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ
Stahujte naše filmy lehce a legálně
Chcete pouštět dokumentární filmy žákům
v hodinách,
ale
kvůli
pomalému
připojení se vám zasekávají nebo
načítají pomalu? Je nám jasné, že takové
problémy mohou úplně zkazit výsledný
zážitek z promítání. Proto vám nabízíme
možnost stahovat si filmy přímo do
počítače, nebo je přenášet na USB.
Stahování filmů není nic těžkého, jen
musíte být na webu jsns.cz přihlášení a
pak stačí následovat tři základní kroky:
stáhnout si soubor s filmem, instalovat
si speciální přehrávač a aktivovat si licenci, která je standardně platná na 48 hodin pro
jeden konkrétní film a pouze pro ten počítač, na kterém byla aktivována. Pokud si nebudete
vědět rady, pak vám může pomoci návodný tutoriál, který se vám objeví po rozkliknutí
okýnka „Stáhnout film“, umístěného u každého dokumentárního filmu určeného pro
stahování. Bližší informace ke stahování filmů najdete rovněž v našem návodu. V případě, že
by vám stahování z nějakého důvodu nefungovalo nebo něco nebylo jasné, zavolejte na naši
Help linku 226 200 433 každý všední den od 9 do 17 hodin, rádi vám pomůžeme.

PŘEDSTAVUJEME
Dvoučlenný učitelský sbor společně s ředitelkou ze ZŠ Zeměchy začleňují naše projekty
do inkluzivního modelu
Ředitelka Zdeňka Dvořáková a
učitelky Jarmila Babilonská s Věrou
Špičkovou ze Základní a mateřské
školy Zeměchy na Lounsku se již řadu
let věnují projektům a aktivitám
Jednoho světa na školách. Na základní
škole, která je určena pouze pro žáky I.
stupně, je v pěti třídách celkem 30 dětí,
kde se všichni navzájem znají a velmi
dobře spolu pracují. „Do výuky
zařazujeme
efektivní
metody
–
kooperativní a projektové vyučování,
využíváme informační a komunikační technologie,“ říká Zdeňka Dvořáková a dodává: „V
takto malé škole rodinného typu je pro nás nasnadě využít komorního prostředí a věnovat se
individuálně každému žákovi.“ Na škole proběhl nedávno jeden z motivačních výjezdů,
které jsme zatím pořádali na 7 pilotních školách. Děti se na příkladu aktivit svých starších
spolužáků seznamují s tím, jak je možné být ve společnosti aktivní. Do Zeměch proto

přijela studentka Eva Jiřičková z Mnichova Hradiště, která se před rokem účastnila projektu
Kdo jiný?. Koordinátorka projektu Kdo jiný? z JSNŠ Kristina Němcová pedagožkám zase
ukázala, jak ve výuce pracovat s AV materiály zaměřené na podporu aktivního
občanství. Promítal se film Lotte – srdce pro bezdomovce a děti si pak vyzkoušely týmové
aktivity. Samy již plánují, jak budou řešit problémy v okolí, které je trápí, např. rychlost aut
nebo drogovou problematiku. „ Je bezva dělat něco užitečného pro lidi a taky je bezva, že
pracujeme všichni spolu. Ve škole třeba máme spolužáka autistu, je skvělý, jen potřebuje
trochu času a pak všechno zvládne. Naučila jsem se být trpělivá, když spolu něco vytváříme,“
říká jeho jedenáctiletá spolužačka.

