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PROMÍTEJTE NOVÉ SOCIÁLNÍ SPOTY 

Na otevření palčivých témat stačí i dvouminutová videa 

Připravili jsme pro vás nové audiovizuální lekce, 

které jsou založeny na kratších sociálních 

spotech. Ty podle naší zkušenosti fungují 

k otevření tématu stejně dobře, jako celovečerní 

film. První spot se váže k tématu korupce. Pomocí 

lekce Netolerujte korupci se žáci zamýšlí nad tím, 

jak naložit s tímto negativním společenským 

fenoménem. Ve spotu Slova bolí si zase 

připomenou téma šikany a jejích dopadů na oběti. 

Spot Nenávist na internetu otevře téma tzv. hate 

speech a naučí studenty, jak na ni správně reagovat. Přejeme inspirativní promítání! 

OBJEDNEJTE SI NAŠI NOVOU KNIHU 

Rozšiřte si knihovnu o novou publikaci Moskva posílá tanky  

V knize najdete vzpomínky třiadvaceti lidí na to, 

jak probíhala sovětská okupace Československa 

v srpnu 1968. Vyprávění jsou doplněna 

fotografiemi a dalšími materiály ilustrujícími 

atmosféru srpnových dní. Současné Rusko na svou 

historii v mnohém navazuje, a proto jsme 

publikaci doplnili o čtyři texty, které poukazují na 

paralely ruské agrese na Ukrajině a okupace 

Československa. Pokud jste na našem portále 

registrovaní, objednejte si zdarma knihu 

v materiálech k objednání. Doporučte také knihu 

svým známým, kteří si ji mohou koupit 

v knihkupectví Kosmas. 

https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Netolerujte_korupci.html?lessonID=185&lesson=one&inThemeID=45&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Slova_boli.html?lessonID=184&lesson=one&inThemeID=36&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Nenavist_na_internetu.html?lessonID=186&lesson=one&inThemeID=36&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
https://www.jsns.cz/cz/prints_dvd/4/Knihy_a_ostatni.html?type=books&pos=2&subc=23&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
http://www.kosmas.cz/knihy/211862/moskva-posila-tanky/


MLUVTE O KYBERŠIKANĚ 

Přijďte se svými studenty na setkání s tématem kyberšikany 

Zveme vás na prosincové setkání studentských 

týmů, které se bude věnovat kyberšikaně. Studenti 

se na něm se naučí, jak například pro své mladší 

spolužáky uspořádat informační kampaň, 

workshop nebo anketu. V první části dne se 

budeme zabývat tématem kyberšikany obecně, 

odpoledne budou mít účastníci čas na plánování 

svých projektů a získají tak základy projektového 

managementu. Setkání se uskuteční 16. prosince 

od 9 hodin do 15 hodin ve Skautském institutu v Praze a je zdarma pro 3-4 žáky a jednoho 

vyučujícího. Kvůli typu projektu je určené pouze pro pražské školy. Pokud máte o setkání 

zájem, napište na e-mail jan.kara@jsns.cz. 

NOVÉ LEKCE K MEDIÁLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Zařaďte do výuky téma současné ruské propagandy 

Nedávno jsme na náš portál umístili nové lekce 

s tématem současné ruské propagandy. Jejich 

zveřejnění vyvolalo mediální ohlas (přečtěte si 

tiskovou zprávu) a na semináři pro pedagogy se 

lekce setkaly s nadšením. Prohlédněte si je i vy 

a zařaďte do hodin mediální výchovy. Lekce 

hledají odpovědi na otázky: Co je cílem ruské 

propagandy? Jaké používá nástroje? A jak ji 

odhalit? U lekcí najdete 16 aktivit, které vedou 

studenty k tomu, aby přistupovali k informacím kriticky. Lekce zahrnují i obsáhlé 

informační materiály ve formě otázek a odpovědí, rejstříku pojmů, tipů, jak nenaletět na 

internetu nebo ukázek propagandistických „lahůdek“.  

KONFERENCE VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ 

Stále se můžete registrovat na prosincovou konferenci 

Konference o možnostech výuky aktivního 

občanství je už za dveřmi. Koná se 10. prosince 

v Goethe institutu v Praze. Během konference 

budete mít moci sdílet své zkušenosti a diskutovat 

s kolegy i odborníky z neziskových organizací. 

Programu se zúčastní i paní ministryně Kateřina 

Valachová. Pozvání přijali i zástupci vzdělávacích 

organizací z Německa a Norska. Pokud se chcete 

zúčastnit, zaregistrujte se prosím do 1. prosince 

na sandra.telenska@jsns.cz nebo přes webový formulář. 

mailto:jan.kara@jsns.cz
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Soucasna_ruska_propaganda.html?theme=82&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Soucasna_ruska_propaganda.html?theme=82&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
https://www.jsns.cz/cz/news/5/Prinasime_vam_novou_sadu_k_medialnimu_vzdelavani.html?news_id=351&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
https://www.jsns.cz/cz/news/5/Zveme_vas_na_konferenci_vychova_k_aktivnimu_obcanstvi.html?news_id=333&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015
mailto:sandra.telenska@jsns.cz
https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare.html?&page=seznam&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015


NÁBOR DO PROJEKTU HLEDÁ SE LEADR. JE V PLNÉM PROUDU 

Přesvědčte své žáky, aby se zapojili a získali pomyslný titul LeaDr. 

Do konce roku se mohou zájemci hlásit do 

vzdělávací soutěže Hledá se LeaDr. Koho 

hledáme? Mladé lidi, kteří jsou odhodlaní věci 

kolem sebe pozitivně ovlivňovat, dokážou 

přijmout vlastní zodpovědnost, a kteří místo 

planého řečnění konají. Pokud máte v třídě nebo ve 

škole studenty, kteří tomuto popisu odpovídají, 

přesvědčte je, aby se do projektu přihlásili! 

Účastníci se setkají s mladými politiky, absolvují 

workshopy na téma vedení lidí, komunikačních dovedností atd, zúčastní se debat nebo 

půjdou na stáž. Podrobnosti najdete na webu nebo můžete sdílet facebookové stránky. 

SEMINÁŘ ČESKÉ TELEVIZE 

Přijďte na seminář o výuce pomocí audiovizuálních materiálů 

Česká televize (ČT) zve pedagogy středních škol 

na seminář o využití audiovizuálních metod ve 

výuce. Provedou jím profesionálové z ČT. Dozvíte 

se, jak vzniká zpravodajství ČT, získáte inspiraci 

z programové nabídky ČT a iVysílání. Odpolední 

blok připraví lektorka JSNŠ Vlasta Vyčichlová, 

která předvede práci s dokumentárním filmem 

a ukázku aktivit. Seminář je zdarma a koná se 

8. prosince od 9:30 hod v Praze na Kavčích 

horách. Zájemci se prosím registrujte do 1. prosince na lucie.douderova@ceskatelevize.cz. 

Do předmětu uveďte „Seminář pro pedagogy SŠ“, do těla e-mailu pak jméno pedagoga 

a název školy. Účastníci získají certifikát o absolvování. Občerstvení bude zajištěno. 

NOMINUJTE NA CENU PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ 

Příští ročník věnujeme památce Josefa Toufara 

Letošní ceny Příběhů bezpráví jsme předali na 

slavnostním zahájení Měsíce filmu na školách již 

posedmé. Přečtěte si reportáž z večera, podívejte 

se, jaké tři laureáty studentská porota vybrala, 

nebo si prohlédněte fotogalerii. S udělením cen za 

rok 2015 jsme zároveň otevřeli přihlašování na 

další ročník Ceny Příběhů bezpráví. Ten věnujeme 

katolickému knězi Josefu Toufarovi, umučenému 

komunistickou Státní bezpečností. Nominace na 

osobnosti, které odolaly tlaku komunistického režimu a aktivně se mu postavily, mohou opět 

podávat žáci ve věku 13 až 21 let. Nominujte v online formuláři! 

https://www.jsns.cz/cz/page/150/Hleda_se_leadr.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
http://www.facebook.com/hledaseleadr
mailto:lucie.douderova@ceskatelevize.cz
https://www.jsns.cz/cz/news/5/Laureatum_cen_pribehu_bezpravi_aplaudovala_zaplnena_lucerna.html?news_id=344&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
https://www.jsns.cz/cz/article/135/Uvod.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
https://www.jsns.cz/cz/gallery/11000/Fotogalerie_zahajeni_11_rocniku_mesice_filmu_na_skolach.html?&action=showcontents&galleryid=147&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
https://www.jsns.cz/cz/article/118/Jak_se_zapojit.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik112015
http://www.watchandchange.eu/index2.php?id=382


FILMOVÉ KLUBY VE SKAUTU 

Nyní mají přístup k filmům na jsns.cz i skautské oddíly 

Nově mají na portál jsns.cz přístup i kluby a členi 

Skauta a Junáka. První dvě skautské družiny už 

dokonce zorganizovaly filmovou noc. Na akci 

v Praze – Čakovicích dorazilo asi třicet lidí. Ke 

každému filmu připravili nějakou doprovodnou 

aktivitu nebo krátkou debatu a reflexi. „Důležité 

bylo setkání s hosty – s podněsterskými aktivisty, 

které jsme na debatu pozvali s pomocí Člověka 

v tísni. Všechny hodně zaujali, až mě to překvapilo 

- bála jsem se, že jsou na to ještě mladí a nebude je 

to moc bavit a zajímat,“ hodnotí vedoucí skautského oddílu Jejda. Filmovou noc si vyzkoušeli 

i v Neratovicích. „Myslím si, že akce byla úspěšná. Zúčastnilo se celkem 17 lidí, z toho nás 11 

přespalo,“ popisuje Petra Tesařová. Máte-li vy nebo někdo ve vašem okolí zájem založit 

filmový klub ve skautském oddíle a volně streamovat či stahovat filmy z naší nabídky, 

kontaktujte koordinátorku filmových klubů Adélu Skálovou na adela.skalova@jsns.cz. 

 

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH V MOLDAVSKU 

Reakce žáků na vyučování pomocí filmů jsou stejné všude na světě 

Know-how Jednoho světa na školách (JSNŠ) 

rozšiřujeme i do zahraničí díky misím Člověka 

v tísni. Jednou ze zemí, kde má naše metodika 

obrovský úspěch, je Moldavsko. Naše kolegyně 

tam intenzivně školí místní pedagogy, kteří filmy 

velmi oceňují. Vyučující dostanou výukovou sadu 

s DVD a příručkou, kde najdou aktivity 

a informační materiály. Na obsypané mapce na 

obrázku můžete vidět všechny zapojené do 

školy v Moldavsku. „V Moldavsku to paní 

učitelky rozjely ve velkém. Po našem prvním 

školení v říjnu sdílela spousta z nich své zkušenosti 

ze semináře s celým pedagogickým sborem“ 

popisuje lektorka Vlasta Vyčichlová, kterou 

mnoho z nás zná i ze seminářů u nás. „Nevěděla jsem, jak žáci toto téma přijmou. Děti ze 

stanice Leningradská byl těžký film i pro mě. Před filmem říkaly děti, že u nás děti bez 

domova nejsou, ale pak jsme to začali rozebírat a žáci si uvědomili, že i v Kišiněvě máme děti 

v ohrožení. Všechny se zapojily a začaly vymýšlet, jak by se jim dalo pomoci,“ říká Elena 

Botnaru, jedna z učitelek a také nové lektorka, která bude dál školit v Moldavsku.  

mailto:adela.skalova@jsns.cz


PŘEDSTAVUJEME 

Martin Formánek: Historii vyučujeme jako příběhy našich předků 

Od samého počátku Měsíce filmu na školách se 

do něj zapojuje se svými žáky Martin Formánek 

z Gymnázia Evolution na Jižním Městě. A letos 

měli velmi nabitý program. Studenti si povídali 

s Michaelem Kocábem, který vyprávěl svůj 

příběh od dětství přes vnímání událostí roku 1968 

po své angažmá v odsunu sovětských vojsk. Na 

besedu také získali dalšího speciálního hosta – 

ukrajinského studenta práv Jurije Jaceňka, 

kterému je teprve 25 let. Jurij strávil rok v ruském 

vězení, kde byl brutálně mučen a nucen 

k výpovědi, že do Ruska přijel jako špion. „Jeho 

příběh byl možná ještě silnější, protože se v něm 

zrcadlila společensky naléhavá témata 

současnosti. Studenti určitě vnímali paralelu 

Československo 1968 a Ukrajina 2014,“ popisuje 

pan Formánek. A dodává, že studenti velmi oceňují možnost vnímat svět okolo nás skrze 

lidský osud. „Výuku historie u nás na škole pojímáme ne jako souhrn faktů, jmen a letopočtů, 

ale jako příběh, který žili naši předci a vlastně my jako jejich potomci stále žijeme,“ 

vysvětluje. I v tom pomáhají dokumentární filmy, které pan Formánek a jeho kolegové 

využívají pravidelně. 

 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU 

Aktuality a tipy najdete i na našem Facebooku 

Věděli jste, že má Jeden svět na školách svůj profil na Facebooku? Sledujte nás 

a získáte přístup k novinkám z první ruky. Najdete zde třeba tipy na filmy 

k aktuálním tématům, zajímavé akce nebo zprávy ze zákulisí.  

https://www.facebook.com/jedensvetnaskolach/
https://www.facebook.com/jedensvetnaskolach/photos/pb.579215965436046.-2207520000.1448382825./1076979542326350/?type=3&theater

