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AUDIOVIZUÁLNÍ PORTÁL JSNS.CZ 

Nové AV lekce 

 

Na konec kalendářního roku pro vás máme 

připraveno několik dárků v podobě nových 

audiovizuálních lekcí, které jsou registrovaným 

pedagogům k dispozici online. Jde o lekce 

k filmům, které již delší dobu využíváte a chtěli jste 

je mít přístupné na webu, jako jsou Děti ze stanice 

leningradská, Johanna – z pekla do ráje, To všechno 

z lásky nebo Proč zabili své sousedy. Na webu se 

ale také objeví filmy úplně nové, které jsme 

promítali na festivalu Jeden svět 2013. Do konce 

roku připravíme přes 20 nových lekcí, které se 

věnují tématům šikany, rozvojového vzdělávání, 

domácího násilí, občanského aktivismu, stáří, čs. dějin, života s postižením, genderu a dalším. 
Sledujte proto pozorně náš online katalog.  

 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Letošního Měsíce filmu se zúčastnilo 661 škol 

Během listopadu se na stovkách základních a 

středních škol a v 13ti studentských filmových 

klubech z celé České republiky promítaly 

dokumentární filmy o naší totalitní historii a konaly 

besedy s těmi, kteří ji zažili. „Žádná kniha nemůže 

pootevřít pohled do nedávných dějin tak, jako 

vyprávění pamětníků. A našim studentům se díky 

Haně Truncové tento pohled nabídl," dodává 

k Měsíci filmu na školách Jana Brixová, učitelka ze 

SZŠ Svitavy. Chcete vidět, jak projekce filmů a 

besedy s pamětníky na školách probíhaly? 

Prohlédněte si naši fotogalerii.  

Nezapomeňte, že můžete nominovat své pamětníky na Cenu příběhů bezpráví. Vaši žáci se mohou 

dále zúčastnit literární soutěže Stíny minulosti. Na vítěze čeká finanční odměna a zveřejnění 

jejich příspěvků na webu týdeníku Respekt.  

 

 

 

http://jsns.cz/cz/page/7/Katalog_html.html
http://www.jsns.cz/cz/article/21/Mesic_filmu_na_skolach_2013.html?id=97
http://www.jsns.cz/cz/gallery/11000/Fotogalerie_besedy_o_nasi_totalitni_historii_z_ust_tech,_kteri_ji_zazili.html?&action=showcontents&galleryid=68
http://www.jsns.cz/cz/article/0/Cena_pribehu_bezpravi_2014.html?id=16
http://www.jsns.cz/cz/article/19/Literarni_soutez.html?id=40


 

 

Interaktivní AV lekce Normalizační loutka již brzy pro vás na jsns.cz  

Pedagogové zapojení do Měsíce filmu na školách 

od nás získají řadu bonusových materiálů. 

V následujících dnech přidáme na web 

audiovizuální lekci k novému filmu Normalizační 

loutka. Ten přibližuje svět školy, betonových 

hřišť a pionýrských schůzek, svět, který trestá 

každé vybočení z řady. Na dvou místech filmu 

budete mít vy a vaši žáci možnost se zamyslet nad 

volbami hlavní postavy a rozhodnout o dalším 

pokračování příběhu. Lekce obsahuje také aktivity 

do vyučovacích hodin, informační texty a řadu 

doprovodných materiálů. V lednu 2014 se pak 

zapojené školy mohou těšit na AV lekci k triologii Hořící keř. Navíc pro ně připravujeme 

metodickou příručku Příběhy bezpráví – Komunistická propaganda. 

 

Zapojte se do dalšího ročníku Z místa, kde žijeme  

 „Jsem překvapen, co všechno jsem o minulosti 

Československa nevěděl. A jsem rád, že nám to  

práce s pamětníkem přiblížila,“ říká o projektu žák 

9. třídy ZŠ Radotín. Zahájili jsme přihlašování 

do 4. ročníku projektu, v němž budou týmy žáků 

základních a středních škol shromažďovat 

výpovědi lidí, kteří mají přímou zkušenost s 

komunistickým bezprávím. Na základě archivních 

dokumentů a fotografií pak sestaví příběh 

zachycující jejich životní osudy. Neváhejte a 

přihlaste se do projektu i vy, do 10. ledna 2014. 

Počet týmů je omezen. V případě jakýchkoliv 

dotazů se obracejte na tereza.vavrova@jsns.cz. 

PŘEDSTAVUJEME 

Dějepisářka a češtinářka Alena Vomlelová fandí setkávání generací  
 

PhDr. Alena Vomlelová působí na pardubickém Gymnáziu Dašická 

již jedenáctý rok. Její studenti pravidelně nominují osobnosti na Cenu 

Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy během komunistického 

období. Letošní laureát - pan Josef Čech se s pardubickými gymnazisty 

setkal během projektu Z místa, kde žijeme. „Za velmi silný moment 

považuji, že pan Čech s více než šedesátiletým odstupem byl schopen 

své tehdejší zážitky sdělit vnukovi a ostatním studentům. Ani jeho 

dcera nevěděla, co se tenkrát odehrávalo. Jeho příběh seznámil 

studenty nejenom s událostmi v 50. letech, ale obohatil nás i lidsky. 

mailto:tereza.vavrova@jsns.cz
http://www.jsns.cz/cz/article/21/Cena_pribehu_bezpravi.html?id=16
http://www.jsns.cz/cz/article/21/Cena_pribehu_bezpravi.html?id=16
http://www.jsns.cz/cz/article/21/Z_mista,_kde_zijeme.html?id=17


 

 

Včera jsme například byli s panem Čechem všichni na večeři. Díky projektu mezi námi vznikla 

silná osobní vazba“, říká Alena Vomlelová. Pardubičtí se letos také zapojili do Měsíce filmu na 

školách a na promítání dokumentu a diskuzi s historikem Vojtěchem Kynclem přišlo 120 studentů. 

Můžete si o tom přečíst reportáž na idnes.cz. „Do projektů Jednoho světa na školách se jistě 

zapojíme i v příštím roce. Studenti se mě už teď ptají: Co budeme dělat dál?“ 

NOVÝ PROJEKT PRO DĚTI OD 9 DO 12 LET 

Příběh mojí rodiny probouzí zájem o historii  

„Ocenili jsme především myšlenku spolupráce 

různých generací a také nenásilnou formu, jakou je u 

dětí budován zájem o naše dějiny, o sdílení příběhů, 

spolupráci a kladení otázek,“ říká Šárka Miková, 

členka odborné poradní skupiny nadačního fondu, 

který podpořil projekt Příběh mojí rodiny. Do 15. 

prosince máte možnost přihlásit svou třídou (5. a 6. 

třída ZŠ či primy osmiletých gymnázií), účastnit se 

semináře o využití metod orální historie v práci 

s dětmi od 9 do 12 let a začít s dětmi vyprávět 

Příběh mojí rodiny právě na své škole. Více na 

jsns.cz, případně piště na karolina.puttova@jsns.cz.  
 

AKCE NAŠE POSÍCENÍ MÁ VÍTĚZE  

Vybrali jsme devět škol s nejnápaditějšími projekty  

Přes 170 základních a středních škol se zúčastnilo 

akce Naše posvícení, která proběhla 16. října 2013 

na Světový den výživy během mezinárodní 

kampaně Food Right Now – Postavme se hladu. 

Jejím cílem bylo podpořit spotřebu lokálních 

surovin a upozornit na problematiku hladu ve 

světě. Nebylo pro nás lehké vybrat vítěze. Nakonec 

jsme ocenili devět škol, jejichž akce byly nejvíce 

nápadité, propracované a měly dopad na větší 

množství lidí. Výherci jsou: 1st International 

School of Ostrava; Caritas – Vyšší odborná škola 

sociální; Gymnázium Jana Palacha, Mělník; 

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha; Gymnázium Karla Sladkovského, Praha; Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně; ZŠ Křivoklát; ZŠ Telecí, ZŠ Záhoří. Gratulujeme a posíláme dárky. Více informací 

na www.jsns.cz/naseposviceni.  

 

Na jsns.cz můžete zdarma objednat příručku Food Right Now – Všichni mají právo na jídlo, kde 

jsou detailně a srozumitelně vysvětleny příčiny hladu ve světě, jejich dopady na různé cílové 

skupiny a možnosti řešení problému. Příručka je vhodným materiálem do výuky.  

 

http://www.jsns.cz/cz/article/21/Mesic_filmu_na_skolach_2013.html?id=97
http://www.jsns.cz/cz/article/21/Mesic_filmu_na_skolach_2013.html?id=97
http://pardubice.idnes.cz/debata-historik-kyncl-gymnazium-dasicka-fd2-/pardubice-zpravy.aspx?c=A131128_2005500_pardubice-zpravy_mt
http://www.jsns.cz/cz/article/0/Pribeh_moji_rodiny.html?id=108
mailto:karolina.puttova@jsns.cz
http://www.rozvojovka.cz/food-right-now
http://www.jsns.cz/naseposviceni
http://jsns.cz/cz/prints_dvd/4/Metodicke_materialy.html?type=print&pos=2&subc=21


 

 

VYUŽITÍ PORTÁLU PŘI VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ 

Učitelé angličtiny a dalších jazyků. Potřebujeme vaši pomoc  

 

Chcete se podílet na rozvoji našeho webu, učíte cizí 

jazyk a využíváte naše filmy ve svých hodinách, 

nebo máte dobré nápady? Pak hledáme právě 

vás. Přidejte se do nově vznikající expertní skupiny, 

která bude připravovat výukové lekce v cizích 

jazycích. Spolupráce je finančně ohodnocena. Pokud 

vás nabídka spolupráce oslovila, napište nám 

obratem na e-mail jana.touzimska@jsns.cz.  

 

FILMOVÉ KLUBY 

Klubákům se rozšířila nabídka filmů  

Organizátoři filmových klubů mohou využít už 

kolem 70 dokumentárních filmů z naší nabídky. Tu 

jsme rozšířili o snímky, které doposud využívali 

hlavně pedagogové. Nově zařazený finský dokument 

Punkový syndrom od režisérů Jukky Kärkkäinena a 

Jani-Petteri Passi zaujal klubáky na říjnovém setkání. 

Jemně ironický snímek pojednává o punkové kapele 

– mentálně postižených drsňácích v kožených 

bundách, kteří ale zároveň řeší problémy typu: jak se 

dělají děti. Do nabídky přibude také snímek Říkejte 

mi Kuču, který vypovídá o složité situaci LGBT 

komunity v Ugandě. „Nová nabídka zní fakt dobře, 

to určitě využijeme!“ vyjádřil se Ondřej Elbel, 

organizátor filmového klubu na Masarykově gymnáziu v Příboru. 

TÝMOVÉ PROJEKTY KDO JINÝ? VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 

Workshopy na školách 

 

Během podzimu probíhaly na 13 školách 

dvouhodinové workshopy, které atraktivní formou 

seznamovaly studenty s možnostmi zapojení do 

života občanské společnosti. V duchu hesla 

„stěžovat si nestačí“ je lektorovali jejich vrstevníci 
– nynější vysokoškoláci, kteří se sami na střední 

škole zapojovali do týmových projektů. „Nejvíc se mi 

líbilo, že program vedli studenti o trochu starší než 

my a že nás nepoučovali. Pochopil jsem, že můžu 

něco změnit i já sám“, říká student benešovského 

mailto:jana.touzimska@jsns.cz
http://jsns.cz/cz/article/33/Nabidka_filmu.html


 

 

gymnázia.  Do konce října se přihlásilo několik skupin středoškoláků, kteří si po workshopu vybrali 

problém a rozhodli se ho řešit či přispět k jeho řešení. Vzniklo tak 13 týmových projektů, na 

kterých budou studenti intenzivně za naší podpory pracovat.  

  

Setkání zástupců týmových projektů Kdo jiný? 

Ve dnech 29.– 30. 11. se zástupci jednotlivých 

týmů setkali v Praze v galerii Langhans. Celkem 

35 mladých lidí absolvovalo intenzivní dvoudenní 

program. Kromě představení svých plánů a aktivit 

se účastníci hravou formou seznámili s pravidly 

projektového řízení a načerpali inspiraci od 

několika mladých hostů, kteří jim představili 

svoje aktivity či organizace, ve kterých pracují 

(Containnall, Auto*mat, Medvěd v banánu), 

Nakonec si všichni vyzkoušeli flash mob (forma 

oslovení veřejnosti), který si sami vymysleli a 

zorganizovali. Na Václavském náměstí upozornili 

na to, že lidé jsou stále ve spěchu. Všichni zúčastnění budou na svých projektech pracovat do 

května příštího roku. Prohlédněte si fotogalerii ze setkání. 

 

Mají i vaši studenti nějaký nápad, jak přispět k řešení aktuálních problémů, nebo už dokonce 

svoje aktivity realizují? Chodí číst seniorům? Uspořádali benefici? Snaží se prosadit cyklostezku 

ve městě? Dejte nám vědět a zapojte se do projektu Kdo jiný? Kontaktní osoba: Jana Havlíčková 

(jana.havlickova@jsns.cz, 739 320 443). 

 

 

 

 

http://www.jsns.cz/cz/gallery/11000/Fotogalerie_setkani_tymu_kdo_jiny.html?&action=showcontents&galleryid=70
mailto:jana.havlickova@jsns.cz

