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HORKÉ FILMOVÉ TIPY NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Právě teď pod stromeček všech 132 filmů na jsns.cz
Už vás omrzelo sledovat o Vánocích
pořád dokola ty samé filmy? Podívejte se
na dokumentární snímky na našem portálu
a hned na začátku nového roku je můžete
začlenit do výuky. Z novinek vám
můžeme doporučit snímek pro střední
školy Punkový syndrom, který vypráví o
finské kapele, jejíž členové jsou mentálně
postižení. Ale na tom, jak uvidíte, není
vůbec nic zvláštního. Pokud učíte na
základní škole, doporučujeme Lotte Srdce pro bezdomovce – film o
jedenáctileté holčičce, která se rozhodne
začít vařit jídlo pro bezdomovce ve svém městě. A pro úplně nejmladší žáky tady máme
desetiminutový snímek Malé mužstvo o tom, že nedat ani jeden gól není žádná tragédie a že je
vlastně úplně skvělé zahrát si fotbal jen tak pro radost.
Pokud u nás na webu ještě nemáte registraci, nezoufejte. Právě 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 a můžete streamovat dle libosti až do Nového roku.
Odkaz pro přihlášení: https://www.jsns.cz/cz/login/10100/Prihlaseni.html#tabs-2, kam zadáte
Jméno: VsdjWDM a Heslo: ji9cwuQm. Pak už si stačí jen najít libovolný film ve Filmových
a výukových materiálech.

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
25. výročí pádu komunismu si připomněli žáci a studenti na 689 školách
Během listopadu se na českých školách
promítaly filmy, konaly besedy s pamětníky,
happeningy,
výstavy a
další
akce
připomínající sametovou revoluci. Letošního
ročníku Příběhů bezpráví se zúčastnilo 387
základních a 302 středních škol z více než
350 měst a obcí. Například žáci základní
školy Burešova, Praha 8 se setkali s Janem
Potměšilem, jednou z významných osobností
revolučních událostí roku 1989. Prohlédněte
si fotografie i z dalších besed. Nezapomeňte,
že vaši žáci mohou nominovat pamětníky
na Cenu Příběhů bezpráví 2015. V příštím
roce se můžete zapojit také do týmových projektů Z místa, kde žijeme.

RODINNÁ PAMĚT MŮŽE OŽÍT I U VÁS VE ŠKOLE
Přihlašujte se do nového projektu a nechte se inspirovat AV lekcí
Představujeme vám nový projekt, který
volně navazuje na Příběh moji rodiny a je
zaměřený na prohlubování vztahů mezi
žákem, učitelem a (pra)rodiči. Na úvod
nového projektu uspořádáme seminář, kde
vám představíme audiovizuální výukovou
sadu, jak téma rodinné paměti uchopit.
Pokud se rozhodujete, jestli se do projektu
přihlásit, pak se u nás na webu nechte
inspirovat videosestřihem z projektových
dní v AV lekci Příběh mojí rodiny – orální
historie pro mladší žáky v sekci „Další
vzdělávání pedagogů“, jimiž projekt vrcholil
během června tohoto roku. Součástí lekce je příručka, která obsahuje praktické návody a
tipy, jak uvést téma rodinné historie a vztahů do výuky, jak do projektu zapojit rodiče a
prarodiče a jak jej dotáhnout úspěšně do konce jako součást naplnění RVP. „Osobně jsem
byla velice překvapena zájmem ze strany rodičů. Můj cíl byl splněn: poznala jsem jednotlivé
rodiny a rodiče navíc přišly do školy dobrovolně a mimo třídní schůzky,“ říká o projektu
učitelka Lada Cejpová z choceňské základní školy.
Do projektu se se svou třídou (nejlépe 6. a 7. ročník) můžete přihlásit do 20. 1. 2015 na
mailové adrese: barbora.vodickova@jsns.cz. Více informací o projektu na webu jsns.cz.

FILMOVÉ KLUBY
O tom, jak jsme promítali a přenocovali ve škole…
Tradice se mají dodržovat a obzvlášť tehdy,
pokud jde o tradice na výsost příjemné. A
právě takovou je naše školní Filmová noc na
Masarykově gymnáziu v Příboře, která
proběhla ze 14. na 15. listopadu 2014.
Program pro cca stovku příchozích studentů
a učitelů byl jako vždy velmi pestrý a
promítalo se na třech scénách. V jedné z
učeben vrcholil Týden válečných veteránů
s filmy, které se týkaly První světové
války. Po celý týden chodili někteří studenti
a učitelé do školy s připnutými vlčími máky
na připomínku stého výročí uzavření příměří
v Compiégne. Druhá scéna nabídla tzv. Skryté perly - filmy, které neprávem zapadly. V
neposlední řadě se opět studentům představil reprezentativní výběr dokumentů v podání
studentského Filmového klubu Jednoho světa na školách. Ten na naší škole děláme už dva
roky a letošek jsme vybrali filmy jako Auto*Mat, Mý věci, Říkejte mi Kuču nebo Punkový
syndrom. Promítalo se doslova až do bílého rána, neboť první účastníci ze školy odcházeli
kolem sedmé hodiny ranní. Sečteno, podtrženo, školní Filmová noc se velmi vydařila a věřím,
že se účastníci již teď těší na další ročník v příštím roce.
Ondřej Elbel, žák Masarykova gymnázia v Příboře

V Mongolsku se pomocí filmů učí hovořit o zapovězených tématech
Proběhl již druhý workshop pro mongolské
organizátory filmových klubů, kteří vedou
klub na své škole. Organizátoři narážejí na
situace, které bychom si ani nedovedli
představit. „Do školy chodí žáci na tři etapy:
jedni ráno, druzí odpoledne a třetí večer. Je
pak vcelku těžké najít prázdnou místnost,
kde bychom mohli promítat," zmínila
usměvavá dívka z provincie Darkhan.
Klubáci uvedli, že žákům se zdají filmy
zajímavé, baví je, že o nich mohou
diskutovat a uvědomují si, že mnohé
problémy v dokumentech se týkají i
Mongolska a je třeba je řešit. Mongolští klubáci i jejich pedagogové si pochvalují, že se díky
dokumentárním filmům začínají bavit o zapovězených tématech jako je domácí násilí,
prostituce nebo alkoholismus. V Mongolsku nyní existuje již 35 funkčních filmových
klubů. O program Jeden svět na školách je velký zájem a tamější ministerstvo školství ho
chce zařadit do svých osnov.

ÚSPĚCH JSNS.CZ
Náš web obsadil v Eduíně 3. příčku
Náš audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz
pro učitele a žáky obsadil třetí místo v Ceně
veřejnosti v soutěži o nejinovativnější počin
v oblasti vzdělávání. Celkově získal přes 600
hlasů. „Oceňuji možnost využívat ucelené a
tematicky rozmanité AV lekce včetně
doplňujících materiálů,“ hodnotí nabídku
portálu Kristýna Šeflová, učitelka dějepisu,
základů společenských věd a němčiny ze SOŠ
veterinární v Hradci Králové. V současné
chvíli nabízíme pedagogům a žákům na
jsns.cz 132 audiovizuálních lekcí k různým
tématům (zpracovaných výukových balíčků, obsahujících dokumentární film, aktivity do
hodin a další doprovodné informační materiály). Letos jsme nově zařadili také AV lekce pro
výuku přírodních věd a cizích jazyků a pro učitele jsme vytvořili sekci „Další vzdělávání
pedagogů“. Na jsns.cz je registrováno již 3 000 uživatelů. Děkujeme, že jste nám poslali svůj
hlas a ocenili naši práci.

PŘEDSTAVUJEME
Dita Homolková ze vsetínské ZŠ Rokytnice využívá filmy k moderním čsl. dějinám
Dějepisářka a metodička prevence rizikového chování
Dita Homolková využívá ve výuce nejčastěji snímky z
části Moderní československé dějiny. „K tématu
nejnovějších dějin není tolik materiálů. Žáci reagují
vesměs velmi kladně, zvláště když se jim připomene, že
tuto dobu zažili jejich rodiče a prarodiče,“ říká.
V loňském roce navázala spolupráci s okresním
archivem a jeho ředitel PhDr. Baletka přišel do školy
besedovat s žáky o holokaustu na Vsetíně. Dita
Homolková na webu oceňuje, že si může vybrat z dobře
připravených materiálů ke každému filmu a hned je
během hodiny využít. Web využívá přes interaktivní
tabuli a dočasný přístup žákům, kdy se na film mohou
podívat během domácí přípravy, zatím nevyužila. „Tu
možnost oceňuji, ale prostě nemám v dějepise ráda
domácí úkoly,“ vysvětluje.

