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HLASUJTE PRO NÁŠ WEB JSNS.CZ V KŘIŠŤÁLOVÉ LUPĚ  

Portál je nominován v kategorii Veřejně prospěšná služba  

Díky vašim nominacím a výběru odborné poroty jsme se s naším 

audiovizuálním vzdělávacím  portálem jsns.cz dostali mezi deset 

vybraných projektů do kategorie Veřejně prospěšná služba 

v anketě Křišťálová lupa – Cena českého Internetu 2013. 

Podpořte nás ještě jednou ve finálním hlasování veřejnosti, 

které právě začalo a které vám zabere několik vteřin, stačí pouze 

vyplnit váš e-mail. Děkujeme.  

 

STUDENTSKÁ DEBATA NAŠE PŘEDVOLEBNÍ OTÁZKY 

Nenechte si ujít debatu středoškoláků s politiky  

V souvislosti s konáním Studentských předčasných 

parlamentních voleb 2013, které se uskuteční na téměř čtyřech 

stovkách středních škol z celé České republiky ve dnech 2. a 3. 

října 2013, pořádáme v Praze v úterý 1. října od 13.00 

studentskou debatu Naše předvolební otázky. Na debatu 

jsme pozvali zástupce šesti politických stran, hnutí a koalic, 

kteří kandidují v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny 

ČR, a to na základě preferencí, které v anketě vyjádřili žáci z 

pražských středních škol.  Jedná se o zástupce ANO2011, 

ČSSD, ODS, Pirátské strany, TOP09 a Úsvitu přímé demokracie. Devadesátiminutovou debatu 

bude moderovat Jakub Železný a budete se na ni moci podívat on-line (odkaz pošleme ve 

speciálním mailingu). Pokud se chcete zúčastnit přímo, kontaktujte prosím Karolínu Puttovou na 

mailu karolina.puttova@jsns.cz.  

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Jiří Stránský vzkazuje… 

"Já se ve svých příbězích snažím mladým lidem říct, že to zas 

taková zívačka nebyla. Lidé, kteří byli zavřeni a 

pronásledováni, v sobě nesou tu správnou paměť tohoto 

národa a je mojí povinností o tom vypovídat.". Pozvěte si i vy 

v rámci Měsíce filmu na školách pamětníka na besedu. 

Nevíte, jak na to? Připravili jsme pro vás specielní informační 

AV lekci, vycházející z našich zkušeností a praxe pedagogů, 

kteří projekce filmů a besedy na školách pravidelně organizují. 

http://kristalova.lupa.cz/hlasovani/?setSubjects=531
http://www.jsns.cz/cz/article/9/Studentske_predcasne_parlamentni_volby_2013.html?id=94
http://www.jsns.cz/cz/article/9/Studentske_predcasne_parlamentni_volby_2013.html?id=94
http://www.jsns.cz/data/jsns/IMAGES/AKTUALITY/KDO_JINY/Letak_debata.pdf
mailto:karolina.puttova@jsns.cz
http://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Jak_se_dela_mesic_filmu_na_skolach.html?lessonID=66&lesson=one&inThemeID=50
http://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Jak_se_dela_mesic_filmu_na_skolach.html?lessonID=66&lesson=one&inThemeID=50


 

 

Uzávěrka přihlášek do Měsíce filmu na školách je 4. října 2013. V případě jakýchkoli dotazů nás 

neváhejte kontaktovat na e-mailu info@pribehybezpravi.cz, nebo na telefonu 222 350 843. 

NAŠE POSVÍCENÍ  

Zapojte svou školu do kampaně Food Right Now – Postavme se hladu  

V rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme 

se hladu proběhne ve středu 16. října 2013 na světový den 

výživy akce Naše Posvícení. Zapojte se také a přesvědčte s 

žáky vaši školní jídelnu nebo okolní restauraci, aby v tento 

den podávala menu sestavené pouze z lokálních surovin. 

Využijte také filmy z naší nabídky a uspořádejte projekci a 

následnou debatu spojenou s tématikou hladu ve světě. Cílem 

akce je podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak řešení 

problému světového hladu. Po registraci vám zašleme 

propagační materiály a také příručku Food Right Now – Všichni mají právo na jídlo, která je 

vhodným materiálem při výuce a kterou si můžete objednat zde. Příručku si můžete objednat i za 

předpokladu, že se do projektu nezapojíte.  

Více informací o registraci a průběhu akce Naše Posvícení najdete na: www.jsns.cz/naseposviceni 

FILMOVÉ KLUBY 

V polovině října proběhne setkání organizátorů Studentských filmových klubů JSNŠ  

Od 11. do 13. října 2013 (od pátku do neděle) proběhne v Praze 

v galerii Langhans setkání studentských organizátorů 

filmových klubů. Část setkání bude věnována problematice 

celosvětového hladu v globálních souvislostech. Účastníci se 

mohou těšit na zajímavé workshopy, projekce, diskuze s 

odborníky a další aktivity. Vyhlásili jsme také soutěž o 

hodnotné ceny o nejlepší prezentaci kreativního plánu pro 

akci Naše Posvícení. Autoři nejlepších prezentací mohou vyhrát 

pěkné ceny. Na setkání zavítají i studenti, které mají na škole 

filmový klub zcela nově. Pokud byste chtěli i vy zapojit své 

studenty do filmového klubu, oslovte koordinátorku Adélu Skálovou na: adela.skalova@jsns.cz 

 

 

 

 

http://www.jsns.cz/cz/article/21/Mesic_filmu_na_skolach_2013.html?id=97
mailto:info@pribehybezpravi.cz
http://www.jsns.cz/cz/prints_dvd/4/Metodicke_materialy.html?type=print&pos=2&subc=21
www.jsns.cz/naseposviceni
http://www.jsns.cz/naseposviceni
mailto:adela.skalova@jsns.cz


 

 

MULTIKULTURALITA 

Podělte se o své zkušenosti z projektového dne  

Pořádáte na své škole projektové dny? Používáte k tomu 

dokumentární filmy z naší nabídky? Pokud jste některý z nich 

věnovali tématu multikulturní soužití, dejte nám vědět do 

11. října. Do připravované publikace sbíráme nápady a 

příklady dobré praxe. Co hledáme? Interaktivní aktivity, 

doporučení vhodných metod, sdílení příběhů žáků a dalších 

lidí z okolí s odlišnou národností, a tipy na další aktivity. 

Napište nám, jak u vás projektové dny na toto téma pořádáte, 

pošlete fotografie nebo jiné výstupy. Nebo takový den 

plánujete? Pozvěte nás na něj. Na vaše nápady se těší koordinátorka Kateřina Suchá na e-mailu 

katerina.sucha@jsns.cz. Příspěvky, které vybereme, budou finančně ohodnoceny.  
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