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REBELKOU V ČASE NORMALIZACE
K výročí úmrtí Jana Palacha zpřístupňujeme film o Martě Kubišové
Přinášíme vám nový český dokumentární
film Olgy Sommerové o životě Marty
Kubišové Magický hlas rebelky. K filmu
jsme již tradičně zpracovali informační
texty o době, ve které se dokument
odehrává a podařilo se nám také získat
vyjádření
zpěvačky
k otázkám
studentů. Vše najdete v informačních
materiálech lekce. Jedna z výukových
aktivit má název Kariéra nebo svědomí a
s její pomocí můžete se žáky hlouběji
probrat různé situace, kterým umělci
museli během komunistického režimu čelit. Z rozhovorů s některými vyučujícími jsme se
dozvěděli, že se film líbil i žákům 9. třídy, a proto ho doporučujeme zařadit již pro věkovou
kategorii 14 let a více. Film je na jsns.cz přístupný on-line. Věříme, že bude stejně úspěšný
jako loňský Hořící keř Agnieszky Holland, který jsme k příležitosti výročí úmrtí Jana Palacha
zpřístupňovali vloni.
DALŠÍ NOVÉ ČESKÉ DOKUMENTY NA JSNS.CZ
Divácky atraktivní filmy do hodin: Katka, Šmejdi, Show!
Na podzim jsme se soustředili mimo jiné
také na to, abychom pro vás připravili
nové AV lekce k dalším českým
dokumentárním filmům. Povedlo se a
získali jsme pro vás několik divácky
úspěšných snímků. Z praxe víme, že jsou
u žáků oblíbené jak formou, tak tématem.
Získali jsme filmová práva k dokumentu
Katka s tématem drogové závislosti a k
populárnímu filmu Šmejdi, který v naší
společnosti probudil zájem o téma

prodejních akcí a zneužívání seniorů prodejci. Film Show! vypráví o skupině 5Angels a o
zrodu popových hvězd.

MFF JEDEN SVĚT 2015 A FESTIVALOVÉ PROJEKCE PRO ŠKOLY
V březnu a dubnu se uskuteční již 17. ročník MFF dokumentárních filmů o lidských
právech
Přijďte se podívat na dokumentární filmy
s lidskoprávní tematikou a vezměte do
kina i své žáky na speciální dopolední
projekce. Jako každý rok začne festival v
Praze, kde se bude konat od 2. do 13.
března a v následujících týdnech se
přesune do dalších 33 měst po celé České
republice. Pro bližší informace o festivale
ve vašem městě kontaktujte vašeho
regionálního koordinátora.
Projekce pro základní a střední školy se
budou konat převážně v dopoledních hodinách a budou spojené s besedou se zajímavými
hosty. O dalších podrobnostech vás budeme informovat v únorovém věstníku, anebo tyto
informace najdete na našich stránkách. Zde postupně uveřejníme letošní nabídku filmů,
synopse a související ukázky. Případné dotazy prosím směřujte na e-mailovou adresu
skolniprojekce@jedensvet.cz.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ POPRVÉ NA TÉMA FESTIVALU
Řekněte o soutěži svým žákům
Zapojte své žáky a studenty (15–20 let) do
naší literární soutěže, tentokráte zaměřené
na hlavní téma Mezinárodního filmového
festivalu Jeden svět. Stačí poslat esej,
fejeton nebo rozhovor na téma Naše
ochranné bubliny do 15. února 2015 na
adresu skolniprojekce@jsns.cz. Pro vítěze
jsme připravili finanční odměnu a vítězné
práce budou zveřejněny na webových
stránkách týdeníku Respekt. Předání cen
proběhne během slavnostního zahájení
MFF Jeden svět v paláci Lucerna.

NOVÉ AV LEKCE – MEDIÁLNÍ VZĚLÁVÁNÍ A LIDSKÁ PRÁVA
Nekrmte trolly! Věnujte se prevenci kyberšikany
Pro dnešní děti a mladé lidi je svět
internetu a moderních technologií
přirozeným prostředním, s nimiž jsou
kromě výhod spojená také jistá rizika.
Vydejte se společně se žáky po stopách
moderátora BBC Richarda Bacona.
Naučíte se rozpoznat projevy šikany na
internetu a seznámíte se s pravidly, jak
bezpečně kyberprostor užívat. K filmu
Asociální síť jsme pro vás připravili
projekt a 2 výukové aktivity, v nichž se
děti seznámí s pojmem kyberšikany a s
jejími jednotlivými projevy. Také s tím, jak je na sociálních sítích důležitá ochrana
soukromí. Tato AV lekce patří do tematického okruhu Mediální vzdělávání, kde naleznete
další novinky: Show! – film Bohdana Bláhovce o dívčí kapele 5Angeles, který upozorňuje na
vliv komerce na mladé dívky, Plážová bouře jako žádná jiná – popisuje útržkovitost a
"objektivitu" televizního zpravodajství, Po čem holky touží – věnuje se vlivu médií na
formování životních cílů a priorit mladého člověka.

Tematika lidských práv z celého světa
Na jsns.cz se jsme pro vás připravili také
nové AV lekce s tematikou rasismu,
náboženství
a
homofobie,
které
naleznete v tematickém okruhu lidská
práva. Jako příklad představujeme lekci o
eugenice s názvem Eugéniové. Cílem
lekce je vytvořit prostor pro zamyšlení
žáků nad vlastním postojem k právu na
život, uvědomění si možnosti zneužití
vědeckých poznatků a otevření diskuze o
individuálních měřítcích krásy a ideálu.
Dalšími lekcemi jsou AV lekce Barevný?, Most přes Wadi, Navzdory strachu a Pasažér.
Všechny uvedené lekce naleznete na jsns.cz v tematickém okruhu lidská práva.

NECHTE SVÉ HODINY OŽÍT RODINNÝMI PŘÍBĚHY
Zapojte do výuky kromě svých žáků také rodiče
Ještě stále se můžete přihlašovat do
nového projektu Příběh mojí rodiny 2,
který volně navazuje na úspěšný Příběh
moji rodiny a je zaměřený na
prohlubování vztahů mezi žákem,
učitelem a (pra)rodiči. Na úvod nového
projektu uspořádáme seminář, kde vám
představíme audiovizuální výukovou
sadu, jak téma rodinné paměti v hodinách
uchopit. Pokud se rozhodujete, jestli se do
projektu přihlásit, pak se u nás na webu
nechte
inspirovat
videosestřihem
z projektových dní v AV lekci Příběh
mojí rodiny – orální historie pro mladší žáky v sekci „Další vzdělávání pedagogů“, jimiž
projekt vrcholil během června loňského roku. „Děti si doma s rodiči nebo prarodiči moc
nepovídají. Tohle byla šance, jak je motivovat, aby se začaly ptát,“ říká o projektu učitelka
Andrea Tláskalová ze ZŠ Zbiroh.
Zapojení učitelé budou mít možnost podílet se na přípravě aktivit k audiovizuálním lekcím
pro žáky i rodiče. Příprava aktivit bude učitelům zaplacena. Do projektu se se svou třídou
(nejlépe 6. a 7. ročník) můžete přihlásit do 20. 1. 2015 na mailové adrese:
barbora.vodickova@jsns.cz. Více informací o projektu na webu jsns.cz.

UPOZORŇUJEME VÁS NA FILM PROKLATÉ KARIKATURY
V tématu vám pomohou zpracované aktivity do hodin a otázky a odpovědi
V souvislosti s teroristickým útokem
v sídle satirického týdeníku Charlie
Hebdo vás chceme upozornit na
dokumentární snímek Karstena Kjaera
Proklaté karikatury, který byl zařazen
ve vzdělávací sadě Média a chudoba.
Věnuje se reakci muslimského světa
na uveřejnění dvanácti karikatur
v dánském
deníku
Jyllands-Posten
v roce 2005. Svá svědectví ve filmu
podávají
nejen
rozhovory
s muslimskými duchovními, věřícími a vydavateli dánských novin, ale i bezpečnostní kamery
nebo texty na internetu. K filmu jsme v roce 2011, kdy vzdělávací sada vyšla, připravili tři
aktivity do hodin. Stejně tak otázky a odpovědi, které se věnují svobodě slova nebo zákazu
zobrazování proroků v islámu. Pokud film na DVD nemáte, můžete si ho vyžádat na
mailové adrese distribuce@jsns.cz. Zdarma vám ho zašleme společně s výukovými
aktivitami a otázkami a odpověďmi. Do předmětu mailu prosím napište: Film Proklaté
karikatury.

PŘEDSTAVUJEME
Vlasta Geryková má se svými žáky jasno, letos se opět zaměří na seniory a rodiče
Ředitelka Základní školy Floriána Bayera
z Kopřivnice Vlasta Geryková má již hotový
plán, jaké občanské aktivity společně se
svými žáky během tohoto pololetí uskuteční.
„Stejně jako vloni to bude práce s prarodiči a
rodiči. Chceme je něco naučit a také s nimi
společně trávit volný čas,“ říká. Dílna pro
seniory bude probíhat jedenkrát za měsíc a
příchozí se budou moci zapojit do kurzů
keramiky, výuky tanců, do vyrábění šperků,
vyšívání i do sportovních činností. Tím však
aktivity školáků zdaleka nekončí. Na únor je
naplánována filmová kavárna s promítáním,
v březnu uspořádá ZŠ Floriána Bayera soutěž
družstev Zdravíčko 2015 pro školy z města i
okresu se zapojením rodičů a seniorů. Žáci
změří své teoretické a praktické dovednosti
z oblasti Výchovy ke zdraví – zdravá výživa, hygiena, účesy, odívání, fair trade,
biopotraviny. V závěru dubna pak žáci uspořádají přehlídku „Učíme se navzájem“, na které
proběhne sdílení vzájemně naučených dovedností žáků, seniorů a rodičů (country tance, řecké
a romské tance, módní přehlídka a další). Děti tak pokračují v aktivitách sociálního
podnikání, kterému se celé minulé pololetí věnovaly v projektu Kdo jiný?. „Jsem velice ráda,
že jsme se do projektu zapojili. Děti si vyzkoušejí spoustu činností, ať už organizačních nebo
logistických, musejí řešit problémy a komunikovat s dospělými. Krom mezigeneračního
dialogu se rovněž naučí spolupracovat, pomáhat si navzájem a účastnit se občanského života
ve společnosti,“ dodává ředitelka.

