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OBČAN HAVEL
Připomeňte si výročí úmrtí Václava Havla
V pátek 18. prosince to budou přesně čtyři roky, co
zemřel bývalý prezident Václav Havel. Při té
příležitosti jsme na náš portál zařadili film Občan
Havel. Aktivity do hodin a další doprovodné
materiály k němu budeme připravovat příští rok,
ale film můžete zhlédnout už nyní.

MAPA PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ
Prohlédněte si fotogalerii z Měsíce filmu na školách a přečtěte si příběhy v mapě
Už po jedenácté probíhal v listopadu Měsíc filmu
na školách, do kterého se zapojilo téměř 600
základních a středních škol. Školy promítaly
filmy, zvaly si pamětníky, historiky nebo filmaře
na besedy a žáci se hostů ptali na to, jak probíhala
okupace Československa v roce 1968. Podívejte se
do fotogalerie, jak projekce a besedy vypadaly!
Zároveň se přes 50 studentských týmů zapojilo i
do projektu Naše okupace, v němž žáci pátrali po
tom, jak probíhala okupace v jejich obci či regionu. Mluvili se svými prarodiči, hledali
v knihovnách a archivech, četli kroniky a prohlíželi si dobové fotografie. Zpracované příběhy
nám pak poslali a vy se na ně můžete podívat v naší nové interaktivní Mapě Příběhů bezpráví.
OZVLÁŠTNĚTE SI S NÁMI VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Ježíšek vám přináší všech 196 filmů na jsns.cz
Odpočívání u vánočních pohádek má každý rád.
Ale občas v programu nastane okénko, kdy
nedávají ani Popelku, ani Pyšnou princeznu.

A tehdy je právě čas otevřít si naše stránky a podívat se na jeden z našich dokumentů! Hned
na začátku školního roku je pak můžete začlenit do výuky.
Vánoce a Nový rok jsou časem, kdy hodnotíme uběhlý rok a máme čas a klid uvažovat
o svých životech mimo každodenní shon. Možná proto budete mít náladu na snímek Největší
přání, ve kterém Olga Špátová pokračuje v pátrání svého otce po životních hodnotách
obyvatel České republiky.
Pokud se během svátků budete nacházet na místě, kde bude nouze o sníh, můžete se na něj
podívat ve filmu ThuleTuvalu, jehož část se odehrává v Grónsku, kde je sněhu dost (alespoň
zatím).
Učíte-li mladší děti, zaujmou vás třeba snímky Jsem tu nový (jak může příběh migranta
vyústit šťastným koncem) nebo Hrdá navzdory chudobě (i dvanáctileté děvče může změnit
situaci celé své rodiny k lepšímu) určené dětem od osmi a od jedenácti let.
Pokud u nás na webu ještě nemáte registraci, nezoufejte. Ode dneška až do 1. ledna jsme
pro vás zřídili dočasný přístup, díky němuž se na filmy můžete podívat. Stačí se přihlásit
podle následujících pokynů.
Odkaz pro přihlášení: https://www.jsns.cz/cz/login/10100/Prihlaseni.html#tabs-2, kam zadáte
Jméno: UdcSLo4 a Heslo: okTnBzn3. Pak už si stačí jen najít libovolný film v sekci Filmy.

ZLEVŇUJEME PUBLIKACE
Nadělte si pod stromeček naše knihy a příručky
Ani my nezůstáváme pozadu s vánočními slevami.
Zlevnili jsme pro vás řadu materiálů.
Doporučujeme zejména propracovanou sadu Být
v obraze, zahrnuje více než deset hodin
audiovizuálních materiálů na osmi DVD
a obsáhlou metodickou příručku. Nyní pouze za
700 Kč (z původních 2 690 Kč). Vybrat si můžete
i z celé řady DVD, které nyní pořídíte za poloviční ceny.
Řadu publikací samozřejmě distribuujeme i zdarma, prohlédněte si naší nabídku. Pro
vyučující na základních školách doporučujeme metodickou příručku Příběh mojí rodiny
o tom, jak posílit vztahy mezi rodinou, žáky a školou. Pro učitele středních škol
doporučujeme například Příběhy bezpráví - Nástroje normalizační moci, která popisuje,
jaké instituce a postupy vedly k nastolování diktatury. Pro všechny věkové kategorie využijete
příručku Základy dokumentárního filmu.

TÝM JEDNOHO SVĚTA NA ŠKOLÁCH VÁM PŘEJE KRÁSNÉ VÁNOCE A TĚŠÍ
SE NA VÁS V PŘÍŠTÍM ROCE!

