
 

 

VĚSTNÍK 2014/10 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Prodloužili jsme přihlášky do 10. revolučního ročníku Měsíce filmu na školách 

Využijte této jedinečné příležitosti a přihlaste 

se stejně jako 545 základních a středních 

škol z celé České republiky. Letos si můžete 

vybrat ze dvou možností jak se zapojit – 

uspořádat projekci s besedou nebo 

zrealizovat projekt Naše revoluce. Zapojené 

školy získají zdarma nový film 1989: 

Z deníku Ivany A., knihu Komunismu 

Navzdory a plakátovou výstavu Sliby versus 

realita. K přihlášení na Měsíc filmu je třeba 

mít registraci na našem webu jsns.cz. Pokud budete mít jakékoli otázky, neváhejte se na nás 

obrátit buď telefonicky: 222 350 843, nebo e-mailem: info@pribehybezpravi.cz. Rádi vám 

s čímkoli pomůžeme. 

Jak se dělá Měsíc filmu na školách? 

Pokud váháte nebo si nevíte rady, jakou 

formou se do letošního 10. ročníku Měsíce 

filmu na školách zapojit, tak právě pro vás 

jsme připravili dvě speciální AV lekce Jak se 

dělá projekce s besedou a Jak se dělá Naše 

revoluce. Jestli už plánujete, jakým způsobem 

akci na vaší škole pojmout, připravili jsme 

pro vás užitečné Rady a doporučení 

vycházející ze zkušeností a praxe pedagogů, 

kteří projekce dokumentárních filmů a 

následné besedy s pamětníky pravidelně organizují.  Pokud budete chtít svým žákům 

tematicky dokreslit promítání dokumentu, máme pro vás další tip – zapůjčíme vám zdarma 

výstavu. Více informací, jaké výstavy nabízíme a na koho se v případě zájmu obrátit, 

naleznete v Nabídce výstav o československých dějinách. 

https://www.jsns.cz/cz/article/21/Mesic_filmu_na_skolach_2014.html?id=97
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mailto:info@pribehybezpravi.cz
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https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/JAK_SE_DELA_MESIC_FILMU/Rady_a_doporuceni_MFNS_2014.pdf
https://www.jsns.cz/cz/article/21/Vystavy_k_zapujceni.html?id=47


DOKUMENTÁRNÍ FILMY NA JSNS.CZ MOHOU VE VÝUCE NOVĚ POUŽÍVAT 

JAZYKÁŘI A UČITELÉ PŘÍRODNÍCH VĚD  

Nové AV lekce k přírodním vědám  

Učíte na škole biologii, fyziku, matematiku či 

chemii a doposud jste si na našem portále 

nevybrali žádnou audiovizuální lekci? Mysleli 

jsme na vás a nyní přicházíme s novým 

tematickým okruhem, který jsme nazvali 

Přírodní vědy. Protože jsou naší silnou stránkou 

stále lidská práva, nechali jsme si poradit od 

profesionálů a navázali úzkou spolupráci s  

Academia film Olomouc, nejvýznamnějším 

evropským festivalem v oblasti populárně-vědeckého filmu. Podívejte se na dvě zbrusu nové 

AV lekce v tomto tematickém okruhu a řekněte o nich svým kolegům, kteří přírodní vědy 

vyučují.  

Nové AV lekce pro výuku angličtiny a němčiny   

Protože se neustále snažíme obohacovat náš 

repertoár tematických okruhů, kromě 

přírodních věd jsme pro vás připravili také 

tematický okruh Cizí jazyky. Najdete v něm 

celkem tři AV lekce, dvě pro výuku angličtiny 

a jednu pro výuku němčiny. Filmy jsou 

v původním znění, a pokud to bylo možné, 

opatřili jsme je také titulky v příslušném 

cizím jazyce. S našimi expertkami jsme pro 

vás k filmům zpracovali aktivity do hodin, 

které se zabývají tématem lidských i zvířecích práv, a jsou metodicky postavené přímo pro 

výuku cizích jazyků. Pokud sami jazyky neučíte, dejte o novince vědět svým kolegům a 

kolegyním, kteří by AV lekce mohli využít. 

MOJE VOLBA, MŮJ SVĚT 

Zapojte se do kampaně proti celosvětovému hladu  

Ve světový den výživy, 16. října, proběhne v 

rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – 

Postavme se hladu na základních a středních 

školách v celé ČR akce Moje volba, můj svět, 

do níž se můžete zapojit i vy. Zorganizujte 

projekci filmu, debatu s odborníkem, 

workshop nebo hledejte ve svém okolí fair 

trade výrobky. Zjistěte se svými žáky, jakou 

cestu muselo urazit vaše oblečení, než jste ho 

oblékli, anebo vymyslete vlastní projekt, který s 

https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Prirodni_vedy.html?theme=66
http://www.afo.cz/index.php?seo_url=academia-film-olomouc
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problematikou zodpovědného konzumu souvisí. Zaregistrujte se na našem webu a obdržíte 

od nás výukové materiály a přístup k filmům a sociálním spotům, které můžete promítat. 

Školy, které uspořádají nejlepší akci, od nás získají dárky a certifikát. Více informací zde. 

NABÍDKA PODZIMNÍCH SEMINÁŘŮ 

Zdokonalte se v mediální gramotnosti, výchově k toleranci, moderních čsl. dějinách 

Na podzim jsme si pro vás připravili nabídku 

tří tematicky rozdílných seminářů v Praze a 

Olomouci. Pokud vás zajímá mediální 

gramotnost, výchova k toleranci nebo 

moderní československé dějiny a chcete se 

v těchto oblastech zdokonalit, pak neváhejte a 

přihlaste se na semináře online. Čeká vás práce 

se zkušenou lektorkou Vlastou Vyčichlovou a 

těšit se můžete na zajímavé hosty.  

PŘEDSTAVUJEME 

Andrea Tláskalová oživila ve Zbirohu se čtvrťáky mezigenerační dialog v rodinách   

„Učím v menším městě, kde se lidé dost znají. 

I tak si ale myslím, že mezigenerační dialog 

zde často chybí. A projekt Příběh mojí rodiny 

byl skvělou šancí, jak motivovat děti, aby se 

doma začaly ptát a povídat si s rodiči a 

prarodiči,“ říká učitelka češtiny, matematiky 

a ekopřírodovědy Andrea Tláskalová ze ZŠ 

Zbiroh. Sedmadvacet žáků čtvrté třídy 

během půl roku sestavovalo rodinné 

rodokmeny, a seznamovalo se tak s naší 

nedávnou minulostí. Děti si v hodinách také promítaly filmy s rodinnou tematikou, o nichž 

posléze diskutovaly. Líbil se jim zejména dokument o chlapci z Afgánistánu, který žije 

v utečeneckém táboře a nemůže chodit do školy, protože musí stavět nový dům. „Ptala jsem 

se ve třídě, kdo a jak doma pomáhá. A překvapilo mě, že děti vlastně skoro žádné povinnosti 

nemají. Pak jsme se bavili o tom, jaké má výhody a nevýhody školní docházka. Myslím, že 

právě díky takovým filmům dětem došlo, jaké mají štěstí, že žijí v zemi, kde se neválčí,“ 

dodává Andrea Tláskalová.  Děti si na závěrečném projektovém dnu, kam pozvali také 

rodinné příslušníky, vyzkoušely hry, které už dnes ani nezají, anebo se seznamovaly 

s věcmi, které využívali jejich rodiče nebo prarodiče, např. s valchou, starým telefonem nebo 

plynovými maskami. Andrea Tláskalová bude projekt, který propojuje školní výuku a 

rodinnou paměť a posiluje vztah škola-žák-rodina, prezentovat v listopadu na konferenci 

EDUin programu Rodiče vítáni. 

https://www.jsns.cz/cz/registration/10000/Registrace.html
https://www.jsns.cz/cz/akce/97/Muj_svet,_moje_volba.html?ida=3
https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare.html?&page=seznam


Projekt sice už skončil, ale pokud i vy chcete zapojit rodinnou tematiku do výuky, stáhněte si 

praktickou příručku pro základní školy a nechte se inspirovat příklady a tipy vašich kolegů-

pedagogů.  

FILMOVÉ KLUBY 

Debaty, návštěva zahraničních hostů, občanský aktivismus - i takové bude říjnové 

setkání organizátorů filmových klubů 

Mladí lidé, kterým není lhostejný svět kolem 

sebe, se opět setkají v říjnu na víkend v Praze. 

Čeká je bohatý program! Mohou se těšit na 

workshop, projekce nových filmů z naší 

nabídky, debatu se zahraničními hosty a s 

tvůrci filmu. Atmosféru hlavního města si užijí i 

díky hře po Praze, zaměřené na občanský 

aktivismus a rozvojovou tématiku. Setkání 

organizátorů filmových klubů probíhá dvakrát do 

roka a mají se zde možnost setkat aktivní mladí lidé, kteří na své škole promítají 

dokumentární filmy. Náklady na setkání hradíme. Pokud máte zájem vytvořit filmový klub i 

na vaší střední škole, kontaktujte koordinátorku projektu Adélu Skálovou, 

adela.skalova@jsns.cz 

SOUTĚŽTE S NÁMI  

Můžete získat vstupenky na letošní slavnostní zahájení Příběhů bezpráví   

Všichni učitelé, kteří jsou již přihlášení do 

letošních Příběhů bezpráví – měsíce filmu na 

školách automaticky postupují do slosování o 

vstupenky na slavnostní zahájení v Lucerně, kde 

budou Marta Kubišová s Šimonem Pánkem 

předávat Cenu Příběhů bezpráví a kde 

proběhne premiéra filmu 1989: Z deníku Ivany 

A. (již teď se můžete podívat na ukázku). Ale i 

vy máte šanci stát se šťastným výhercem. Stačí, 

když se do 10. 10. 2014 přihlásíte do projektu Příběhy bezpráví  - měsíc filmu na školách. 

Vylosujeme pět výherců a každý z nich obdrží dvě vstupenky. Všem mimopražským 

proplatíme cestovné z veřejné dopravy. 
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