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SLAVÍME 15 LET, SLAVTE S NÁMI! 

Doporučte filmy z nabídky jsns.cz svým známým 

 

Jeden svět na školách slaví 15. narozeniny. A 

slavit bude až do konce roku! Jsme rádi, že se 

nám podařilo získat práva k nejsledovanějším 

snímkům z jsns.cz a můžeme teď na ně pozvat 

i veřejnost. Každý týden až do Nového roku tak 

budou moci zhlédnout jeden z filmů z naší 

nabídky i neregistrovaní uživatelé. Doporučte 

své oblíbené snímky svým žákům, studentům, 

kolegům a známým! 

Film Týden 

1989: Z deníku Ivany A.  14.–20. 11. 

První klučičí akvabela  21.–25. 11. 

Co se nenosí  28. 11.–4. 12. 

Hlas za kozu 5.–11. 12. 

Občan Havel  12.–18. 12. 

Žirafa v nesnázích  19.–25. 12. 

Na sever od slunce  26. 12.–1. 1. 

Věra 68 23. 12.–1. 1. 

 

 

MEDIÁLNÍ OBRAZ ROZVOJOVÝCH TÉMAT 

Nenechte si ujít konferenci pro pedagogy  
 

Jak být v dnešní době dobrými učiteli? Jaké dovednosti 

žákům předat, aby se naučili současnému světu lépe 

rozumět a orientovali se v něm? Odpovědi na tyto 

otázky vám nabídneme během konference Mediální 

obraz rozvojových témat, která se uskuteční 9. 

prosince v Praze. Čekají vás zde dvě panelové debaty 

– Mediální obraz chudoby a Dobrá praxe GRV témat 

ve výuce –, projekce dokumentárního filmu Co se 

nenosí i praktický workshop věnovaný občanskému 

aktivismu ve škole. Svou účast již potvrdila řada odborníků, např. zahraniční redaktor Týdeníku 

https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/1989_z_deniku_ivany_a.html?lessonID=123&lesson=one&inThemeID=64?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Giovanni_prvni_klucici_akvabela.html?lessonID=199&lesson=one&inThemeID=11?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Co_se_nenosi.html?lessonID=218&lesson=one&inThemeID=12?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Hlas_za_kozu.html?lessonID=165&lesson=one&inThemeID=12?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Obcan_havel.html?lessonID=198&lesson=one&inThemeID=64?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Zirafa_v_nesnazich.html?lessonID=2&lesson=one&inThemeID=9?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Na_sever_od_slunce.html?lessonID=69&lesson=one&inThemeID=39?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Co_se_nenosi.html?lessonID=218&lesson=one&inThemeID=12.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Co_se_nenosi.html?lessonID=218&lesson=one&inThemeID=12.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016


Respekt Tomáš Lindner, proděkan FSV UK Filip Láb, ředitelka Institutu komunikačních studií 

a žurnalistiky Alice Němcová Tejkalová, novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová 

a další. Přihlaste se na stránkách konference.  
 

 

CENA PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ 2017 

Nominujte hosty svých debat na Cenu Příběhů bezpráví 

 

Na slavnostním zahájení Měsíce filmu na školách 

ocenili mladí lidé tři osobnosti Cenou Příběhů 

bezpráví. Letošními laureáty se stali Ondřej Karel 

Frgal in memoriam, Jiří Světlík a František Teplý. 

Kdo získá toto ocenění v příštím roce? Již nyní 

mohou vaši žáci nominovat ty, jichž si váží za jejich 

postoje a jednání v době komunismu. Zaujal je osud 

hosta, který s nimi besedoval po projekci? Řekněte 

jim o této ceně, jíž mu mohou projevit své uznání. 

Nominaci mohou poslat mladí lidé do 21 let. 

Všechny informace i nominační formulář najdete na stránkách projektu.   
 

 

VÝSTAVA Z MÍSTA, KDE ŽIJEME 

Vezměte své žáky na výstavu 

 

Až do 30. listopadu se můžete v Langhansu – Centru Člověka v tísni 

v pražské Vodičkově ulici stavit nejen na kávu, ale i na výstavu Z místa, 

kde žijeme. Ta vznikla z příběhů, které zpracovávaly žákovské týmy 

ve stejnojmenném projektu. Vezměte s sebou i své žáky. Dozvědí se tak 

více o osudech konkrétních lidí z různých částí republiky, kteří byli 

perzekuováni za druhé světové války nebo během likvidace církevních 

řádů, postihla je kolektivizace nebo Akce 77 do výroby, zažili poválečný 

odsun Němců či se rozhodli emigrovat.  
 

 

 

3 PODOBY PROPAGANDY  

Stáhněte si nové lekce k mediálnímu vzdělávání 

 

Nové lekce k mediálnímu vzdělávání s názvem 3 podoby 

propagandy se zaměřují na komunistickou, nacistickou 

a současnou ruskou propagandu v Pobaltí. Vybrali 

jsme k nim filmy Mistr propagandy, Běda tomu, skrze 

něhož přichází pohoršení a Masterplan. Jednotlivé 

aktivity vedou žáky k zamyšlení se nad tím, co je 

propaganda a jak funguje, k interpretaci jednotlivých 

textů v  propagandistických snímcích nebo k analýze 

různých pohledů na jednu událost. Všechny filmy, 

aktivity i další informační a doprovodné materiály jsou 

online k dispozici na jsns.cz. 

 
 

https://www.jsns.cz/cz/article/165/Konference.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/article/119/Laureati.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/article/135/Uvod.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/article/134/Uvod.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/3_podoby_propagandy.html?theme=95?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/3_podoby_propagandy.html?theme=95?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Mistr_propagandy.html?lessonID=232&lesson=one&inThemeID=95?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Beda_tomu,_skrze_nehoz_prichazi_pohorseni.html?lessonID=231&lesson=one&inThemeID=95?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Beda_tomu,_skrze_nehoz_prichazi_pohorseni.html?lessonID=231&lesson=one&inThemeID=95?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Masterplan.html?lessonID=220&lesson=one&inThemeID=95?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016


 

2. ROČNÍK SOUTĚŽE HLEDÁ SE LEADr. 

Prodloužili jsme termín odevzdání přihlášek  
 

Odstartovali jsme nábor do druhého ročníku 

vzdělávací soutěže Hledá se LEADr. Zájemci se 

mohou hlásit do 20. listopadu na hleda.se. A koho 

hledáme? Mladé lidi ve věku 17–25  let, kteří jsou 

odhodlaní pozitivně ovlivňovat věci kolem sebe a 

dokážou přijmout vlastní zodpovědnost. Ty, kteří 

místo planého řečnění konají a kterým není cizí 

představa působení v komunální politice. Pokud 

okolo sebe máte studenty, kteří tomuto popisu 

odpovídají, přesvědčte je, aby se do projektu 

přihlásili. Účastníci absolvují workshopy zaměřené například na vedení lidí nebo komunikační 

dovednosti, zúčastní se stáží a veřejných debat a setkají se s mladými politiky, novináři a 

představiteli občanských iniciativ. Podrobnosti a informace o minulém ročníku najdete na webu 

nebo můžete sdílet facebookové stránky. 
 

 

SEMINÁŘ CO SE NENOSÍ 

Učte témata globálního rozvojového vzdělávání jinak  
 

Datum a místo konání:  7. prosince 2016, Lipka – 

školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 

Kamenná 20, Brno 

 

Módu řešíme všichni. Žáci typem oblečení často 

vyjadřují svou osobnost, identitu a pohled na svět. 

Ukažte jim, že nezáleží na tom, jestli jsou hiphopeři, 

metaláci nebo hipsteři. Ať jsme kýmkoliv, zájem o 

původ našeho oblečení ukazuje, že nám záleží na 

zdraví našeho těla i naší planety. Celodenní seminář Co se nenosí vychází ze stejnojmenného 

filmu, který získal studentskou cenu poroty na letošním MFF Jeden svět a zamýšlí se nad 

dopady současného módního průmyslu na stav životního prostředí. Přihlaste se a učte 

témata globálního rozvojového vzdělávání jinak. Přihlášku a bližší informace najdete na 

našich stránkách. 
 

 

TIP: ROK 1989 POHLEDEM STŘEDOŠKOLAČKY 

Přibližte svým žákům poslední rok komunistického Československa 
 

Ve čtvrtek oslavíme 27. výročí začátku sametové 

revoluce. Pusťte si se žáky snímek 1989 – Z deníku 

Ivany A. a připomeňte si události, které jí předcházely. 

Předlohou filmu Karla Strachoty se stal autentický 

deník tehdy osmnáctileté Ivany, která osobitým 

pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok 

existence komunistického Československa. Snímek 

je syntézou skutečných deníkových záznamů, 

sekvencí ze zpravodajských a publicistických pořadů, 

http://www.hleda.se/
http://hleda.se/prihlaska-hleda-se-leadr-2017/
http://www.hleda.se/
http://www.facebook.com/hledaseleadr
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Co_se_nenosi.html?lessonID=218&lesson=one&inThemeID=12.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare_pro_vyucujici.html?&page=seznam&?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/1989_z_deniku_ivany_a.html?lessonID=123&lesson=one&inThemeID=64?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/1989_z_deniku_ivany_a.html?lessonID=123&lesson=one&inThemeID=64?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_listopad_2016


ukázek z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Originální filmovou výpověď 

doplňuje výrazná hudba. 

 

 

 

 

 

 


