
 

Září 2013 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Přihlaste se do Měsíce filmu na školách 2013 

Právě jsme spustili registraci do 9. ročníku projektu Měsíc 
filmu na školách. Letošním tématem jsou důležité etapy 
našich moderních dějin. Zapojte se se svými žáky, uspořádejte 
projekci filmu a besedu s pamětníkem, historikem nebo 
filmařem. Získáte zdarma jeden dokumentární film dle 
vlastního výběru a řadu dalších audiovizuálních materiálů. 
Letos jsme pro vás jako bonus připravili filmy Normalizační 
loutky a Hořící keř a příručku Propaganda.  

Pomocí filmů a následných besed s pamětníky nacistického a 
komunistického bezpráví chceme seznámit mladé lidi nejen 

s naší nedávnou historií, ale i s těmi, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí 
a jak těžce ji pak získává zpátky. Pamětníků je bohužel každým rokem méně. Využijte tedy 
jedinečnou možnost se s nimi v rámci Měsíce filmu na školách setkat. „Určitě je lepší setkat se 
s někým na živo. Vidíte, jak se mu střídají v obličeji emoce, a poznáte, jaké to bylo. Je to mnohem 
lepší než z učebnice.“ studentka ZŠ Litomyšl Anna Zahálková. 

Nabídku letošních filmů a podrobné podmínky zapojení najdete na www.pribehybezpravi.cz. 

 

NAŠE POSVÍCENÍ  

Zapojte se s námi 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 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  

http://www.pribehybezpravi.cz/
http://www.jsns.cz/cz/prints_dvd/4/Metodicke_materialy.html?type=print&pos=2&subc=21
http://www.jsns.cz/naseposviceni


 

  

  

 

 

VÝZVA PRO PEDAGOGY  

Pomozte nám s testováním nových výukových aktivit k filmům  

 

Máte zájem pomoci nám s testováním zcela nových 

výukových aktivit k filmům Na Sever od slunce, Škola 

v Kálú a Proč zabili své sousedy? Pokud byste chtěli ve 

svých hodinách tyto aktivity vyzkoušet, kontaktuje prosím 

koordinátorku Kateřinu Majdiakovou na: 

katerina.majdiakova@jsns.cz. Více informací k filmům 

naleznete zde: Na Sever od slunce, Škola v Kálú a Proč zabili 

své sousedy. Zapojené pedagogy finančně odměníme. 

 

Hledáme pedagogy se zkušeností s našimi filmy  

 

K nově připravovaným audiovizuálním lekcím hledáme pedagogy, kteří mají zkušenosti s našimi 

aktivitami, konkrétně s filmy: Děti ze stanice Leningradská a Kampaně: média a chudoba.   

Pokud jste některou z aktivit na své škole realizovali, nebo byste měli zájem ji v nejbližší době 

realizovat, kontaktujte prosím koordinátorku Kateřinu Majdiakovou na: 

katerina.majdiakova@jsns.cz. Zapojené pedagogy finančně odměníme. 

 

STAL/A JSTE SE S JSNS.CZ NA SVÉ ŠKOLE HVĚZDOU? POMOZTE DALŠÍM! 

Máte dobrou zkušenost s portálem jsns.cz? Obohatil vaši praxi a stal se zdrojem informací a 
nápadů? 

Budeme rádi, pokud se portál rozhodnete pomocí konzultace 
nebo prezentace představit svým kolegům – pedagogům  
z vaší nebo jiné školy, kolegům ze studií apod. Za vaši práci 
vedoucí k registraci nového pedagoga na jsns.cz vám 
vyplatíme finanční odměnu. Více informací vám poskytne 
Hedvika Wünschová na hedvika.wunschova@jsns.cz.  
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