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STUDENTSKÉ VOLBY 

Vyzkoušejte se svými žáky krajské volby nanečisto 

 Chcete, aby byli vaši žáci připraveni, až půjdou 

poprvé k volbám? Na podzim nás čekají volby do 

krajských zastupitelstev a my už nyní 

připravujeme tradiční studentské volby, které 

budou těm oficiálním předcházet. Hledáme školy, 

které se chtějí studentských voleb zúčastnit. 

Přihlašování otevřeme v úterý 17. května, 

samotné studentské volby proběhnou ve druhé 

polovině září. Zapojit se můžete dvěma způsoby 

- buď spolu se svými žáky zorganizujete volby na 

vaší škole, nebo kromě voleb připravíte navíc 

i projekci filmu. Chystáme pro vás krátké 

doprovodné aktivity s tematikou voleb, ideálními 

vlastnostmi kandidátů nebo programem politických stran. Sledujte stránky projektu 

a buďte v obraze! Pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište na ester.pekna@jsns.cz. 

CENA PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ 2016 

Nominujte hrdiny, kteří se postavili komunistickému režimu 

„Josef Odehnal se se svým postojem k režimu 

nikdy netajil a už v osmnácti letech se dostal před 

soud pro mladistvé, kde byl žalován za hanobení 

Sovětského svazu. Později se domluvil se skupinou 

tzv. budislavských Jánošíků, že střelbou vystraší 

místopředsedu místní komunistické strany. A 

ačkoliv se nakonec této akce sám nezúčastnil, byl 

zatčen, u výslechu nic neprozdrail a byl odsouzen 

k 15 letům vězení. O 65 let později ho studenti 

z Litomyšle nominovali na Cenu Příběhů bezpráví a pan Odehnal si na podiu pražského kina 
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Lucerna z rukou ministra kultury Daniela Hermana a studentky svitavského gymnázia převzal 

za své hrdinské činy ocenění.“ 

Potkali se Vaši studenti s někým podobným? S někým, kdo se nebál aktivně se postavit 

komunistickému režimu, a zaslouží si za to podle vás uznání dnešní mladé generace? Řekněte 

studentům o Ceně Příběhů bezpráví - nominace mohou mladí lidé ve věku 13 až 21 let 

posílat prostřednictvím online formuláře do poloviny června! Zjistěte více našich 

stránkách. 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY K MIGRACI 

Jak vyučujete o migraci? Dejte nám své tipy 

O migraci a uprchlictví se u nás intenzivně 

debatuje a nelze toto téma pomíjet ani ve školách. 

Protože není snadné se v této složité otázce 

zorientovat, rozhodli jsme se sestavit přehled 

relevantních zdrojů, které vám mohou pomoci 

při výuce. Nejvíce zkušeností z praxe máte právě 

vy. Proto se na vás obracíme s prosbou, abyste 

nám poslali tipy na materiály, se kterými 

pracujete. Seznam relevantních materiálů 

v podobě jednoduchého dokumentu s náhledy, 

anotacemi a kontakty na organizace pak najdete na našich stránkách. Seznam vzniká ve 

spolupráci dvou vzdělávacích programů Člověka v tísni - Jednoho světa na školách a Variant. 

Pošlete nám své tipy na jsns@jsns.cz.  

BOŘENÍ MÝTŮ O MENŠINÁCH A CIZINCÍCH 

Žáci bojují proti předsudkům, nechte se inspirovat! 

Jak je to s těmi uprchlíky? Co si myslíme 

o Romech?  Máme zkušenosti z osobních setkání? 

Na deseti školách vznikly týmy žáků a studentů, 

kteří se snažili o to, aby se v jejich okolí 

eliminovaly předsudky vůči různým skupinám – 

cizincům, menšinám, uprchlíkům atd. Týmy 

pořádaly celodenní projektové dny, osvětové 

kampaně v ulicích svých měst nebo meziškolní 

soutěže, seznamovací setkávání, debaty s hosty 

a mnoho dalšího. Inspirujte se jejich aktivitami na stránkách projektu a v brožuře dobré praxe. 

I vy můžete se svými žáky přispět ke změně k lepšímu, podívejte se na naši přehlednou 

metodiku projektového vyučování! Pokud by vás zajímalo více, napište nám na 

ester.pekna@jsns.cz. 
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STUDENTSKÉ FILMOVÉ KLUBY 

Řekněte svým studentům o filmových klubech! 

Pokud znáte mladé lidi, které baví filmy a mají 

zájem o dění kolem sebe, řekněte jim o možnosti 

založit si na své škole vlastní filmový klub 

Jednoho světa na školách. Hned na začátku mohou 

přijet na setkání do Prahy, kde se seznámí 

s dalšími mladými lidmi. Na setkání se budeme 

věnovat dokumentárními filmu – vystoupí filmový 

kritik Kamil Fila nebo mladí dokumentaristé. 

Studenti si vyzkouší sociální kampaně a natočí 

vlastní videa. Pokud znáte studenty, které by to mohlo zajímat, určitě je motivujte se 

přihlásit do filmových klubů a přijet na setkání. Napište nám na zuzana.trachtova@jsns.cz.  

GRATIAS TIBI 

Poznejte aktivní mladé lidi ve finále ceny Gratias Tibi 

Patnáct projektů mladých lidí, kteří se snaží měnit 

svět kolem sebe k lepšímu, poslala porota do 

finálového výběru ceny Gratias Tibi. Ta má 

poděkovat mladým lidem, kteří přispívají k tomu, 

aby se ve společnosti žilo lépe. Celkem se 

nominovalo 134 iniciativ nejrůznějšího zaměření. 

Všechny finalisty si můžete prohlédnout na 

gratiastibi.cz. Vítěze budeme znát už 31. května!  

TIP: SPOTY PROTI KOUŘENÍ  

Blíží se Světový den bez tabáku, využijte naše sociální spoty 

Věděli jste, že 31. května si připomínáme Světový 

den bez tabáku, který upozorňuje na rizika spojená 

s kouřením? Využijte příležitosti a pusťte svým 

žákům krátké, ale účinné sociální spoty, které 

cílí na prevenci závislostí. U lehce šokujícího 

spotu Kovboj najdete dvě aktivity, které se vám 

vejdou do jedné vyučovací hodiny. „Spousta žáků 

má přímou či nepřímou zkušenost s kouřením. 

Téma jako celek se jim velmi líbilo a ochotně se o něm rozpovídali,“ hodnotí jednu 

z vyzkoušených aktivit Petra Stupňová ze ZŠ Deblín. Další aktivity jsme připravili ke spotu 

Zadrž dech o chlapečkovi, který nemůže dýchat kvůli kouření rodičů. U obou lekcí najdete 

přehledné informační materiály, které vám pomohou se v tématu zorientovat. 
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