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PRŮZKUM ČESKÉ TELEVIZE 

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku 

Naším dlouholetým partnerem je Česká televize 

(ČT), která přispívá k šíření povědomí o našich 

aktivitách. Nyní žádá ČT o podporu nás, 

respektive vás, pedagogy. Chce znát váš názor na 

využívání audiovizuálních materiálů ve výuce 

a připravila proto krátký dotazník. Prosíme, 

věnujte pár minut jeho vyplnění. Výsledky šetření 

pak ČT zohlední ve svých dalších projektech. Pro 

pedagogy, kteří se zúčastní průzkumu, připravuje 

ČT speciální semináře (8. a 10. prosince) o využití audiovizuální techniky ve výuce, kde vás 

například seznámí s tím, jak vzniká zpravodajství ČT a mnoho dalšího. Podmínkou účasti je 

vyplnění dotazníku, po jehož zpracování obdržíte pozvánku. 

ZVEME VÁS NA KONFERENCI VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ 

Diskutujte a sdílejte své zkušenosti se zajímavými hosty 

V projektu Kdo jiný? pro vás připravujeme 

konferenci o možnostech výuky aktivního 

občanství. Víme, že spousta z vás pracuje se žáky 

pomocí projektového vyučování nebo podporuje 

studentské týmy při pořádání různých místních 

iniciativ. Během konference chceme vytvořit 

prostor pro sdílení vašich zkušeností a umožnit 

vám diskutovat s kolegy i odborníky z neziskových 

organizací. Programu se zúčastní náměstek MŠMT 

Jaroslav Fidrmuc a hlavní slovo pronese paní ministryně Kateřina Valachová. Pozvání 

přijali také zástupci vzdělávacích organizací z Německa a Norska. Konference se bude konat 

12. prosince v Goethe institutu v Praze. Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se prosím 

do 1. prosince na adrese sandra.telenska@jsns.cz nebo přes webový formulář. 

http://www.ceskatelevize.cz/vyzkum/skoly.php
https://www.jsns.cz/cz/page/18/Projekt_kdo_jiny.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015
https://www.jsns.cz/cz/news/5/Zveme_vas_na_konferenci_vychova_k_aktivnimu_obcanstvi.html?news_id=333&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015
mailto:sandra.telenska@jsns.cz
https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare.html?&page=seznam&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015


POMOZTE NÁM NAJÍT AKTIVNÍ STUDENTY 

Nejúspěšnější účastníci projektu Hledá se LeaDr. získají příspěvek na své projekty 

„Je to těžký, co my s tím jako můžeme dělat… my 

nemáme tu moc, prostě ta politika je uzavřený 

systém…“ reagovala respondentka jednoho 

z našich šetření mezi studenty na otázku o vnímání 

české politiky. Výsledky každoročních průzkumů 

ukazují, že mladí nemají o politiku zájem, vidí ji 

jako něco špinavého, co slouží pouze pro vlastní 

prospěch. V novém projektu Hledá se LeaDr. 

chceme mladým lidem ve věku 18 až 25 let 

ukázat, že místní politika může být prospěšná, když se dělá dobře, a že právě oni by do ní 

měli vstoupit, aby přispěli k její kultivaci. Chceme také přispět k posílení komunikace mezi 

politickými zástupci a mládeží. Účastníci projdou intenzivním školením, setkají se s mladými 

politiky, rozjedou s naší podporou vlastní projekty. Někteří se zapojí do soutěžního pořadu, 

který budeme vysílat na internetové televizi. Výherce soutěže získá finanční podporu pro 

svůj projekt. Budeme rádi, když informace o projektu budete šířit mezi svými studenty, 

kteří se mohou přihlásit do konce roku na kdojiny.cz/leadr. 

VÝSTAVA A DEBATA O SOUČASNÉM RUSKU 

Přijďte si poslechnout speciálního hosta z Ukrajiny  

V galerii Langhans pořádáme 4. listopadu od 

19 hodin debatu Příběhy bezpráví – současné 

Rusko. Mluvit se bude o tom, jakým způsobem se 

České republiky dotýká situace lidských práv 

v Rusku, jak se k tomu staví naše zahraniční 

politika a jak se k tomu každý z nás může vyjádřit. 

Diskuze se zúčastní Jurij Jacenko z Ukrajiny, 

který strávil jeden rok v ruské vazbě a propuštěn 

z ní byl letos v květnu. Účast také přislíbil 

zástupce Ministerstva zahraničních věcí Marek 

Ženíšek, český poslanec se zákazem vstupu do 

Ruska. Současně si v Langhansu budete moci 

během listopadu prohlédnout výstavu 

#LETMYPEOPLEGO, která představuje osudy 

ukrajinských politických vězňů držených 

v Rusku. Kavárna a galerie Langhans (Vodičkova 

37, Praha 1) je otevřena od pondělí do soboty od 10 do 20 hodin. 

 

 

https://www.jsns.cz/cz/news/5/Kvantitativni_setreni_v_roce_2010.html?news_id=299&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015
https://www.jsns.cz/cz/page/150/Hleda_se_leadr.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015


AKTUÁLNÍ TÉMATA V HISTORII  

Hlasujte o tom, kde pro vás máme uspořádat seminář 

Na 25. listopadu připravujeme seminář k výuce 

dějepisu v souvislosti s aktuálními 

celospolečenskými otázkami. Budeme mluvit 

o okupaci Československa v roce 1968 

a paralelách k současné situaci na Krymu, 

o tématu uprchlíků ve vztahu k československým 

emigračním vlnám. Pomozte nám rozhodnout, 

zda se má seminář konat v Praze nebo Brně.  

ZAPOJTE SE DO TVORBY NAŠICH MATERIÁLŮ 

Hledáme členy expertní skupiny o filmové výchově 

Zajímá vás filmová řeč? Zabýváte se spolu se 

svými žáky kromě faktického obsahu filmů třeba 

i jejich obrazy, zvuky a emocemi? Zvládáte 

základní dokumentaristickou gramotnost a tušíte, 

jak dokumentární film s dostupnými 

technologiemi natočit? Hledáme pedagogy, kteří 

se již filmovou výchovou zabývají a kteří by se 

tak mohli stát členy expertní skupiny nově 

připravovaného projektu Filmové vzdělávání. 

Pokud by Vás spolupráce zajímala, kontaktujte prosím koordinátorku projektu Ester Pěknou 

na adrese ester.pekna@jsns.cz. Děkujeme!  

JAK UČIT O KYBERŠIKANĚ? 

Stále se můžete hlásit o workshopy s naší lektorkou 

Pražským školám stále nabízíme možnost objednat 

si zdarma naší lektorku, která uspořádá workshop 

s aktuálním tématem kyberšikany přímo ve vaší 

třídě. Se žáky společně probere, jak rozpoznat 

kyberšikanu nebo jak se jí mohou bránit. Projde 

s nimi také jejich profily na Facebooku, aby 

sami viděli, do jaké míry jsou jejich osobní údaje 

přístupné veřejnosti. Žáky bude motivovat 

k uspořádání vlastního malého týmového projektu. Zájemci prosím pište 

na jana.touzimska@jsns.cz, nabídka je omezena bohužel pouze na školy v Praze. K tématu 

kyberšikany doporučujeme film Asociální síť, připravili jsme k němu několik aktivit do 

výuky. 

https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare.html?&page=seznam&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015
https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare.html?&page=seznam&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015
https://docs.google.com/forms/d/1jU3eArDJG7HacDcdhveFfr6Yj9ocRPla8TjZm_GHq6c/viewform
mailto:ester.pekna@jsns.cz
mailto:jana.touzimska@jsns.cz
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Asocialni_sit.html?lessonID=148&lesson=one&inThemeID=74&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015


SOUČASNÁ RUSKÁ PROPAGANDA 

Zveme vás na debatu o ruské propagandě v Česku 

Rusko v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

výrazně zintenzivnilo svou propagandu. 

V hledáčku jeho zájmu je i Česko, kde působí řada 

webů, které tuto propagandu šíří. Co je cílem ruské 

propagandy? Jaké používá nástroje? A jak ji lze 

odhalit? Debatovat budeme 12. listopadu od 

19 hodin v galerii Langhans (Vodičkova 37, Praha 

1) s novináři Ondřejem Soukupem (Hospodářské 

noviny), Ondřejem Kundrou (Respekt) a Janem Urbanem (nezávislý publicista). 

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH 

Prodloužili jsme přihlašování, stále se můžete zapojit 

Všem, kteří jste se přihlásili do Měsíce filmu na 

školách, právě posíláme slíbené materiály. 

Rozesíláme přes pět set balíčků! Během příštího 

týdne tak dostanete knihu vzpomínek Moskva 

posílá tanky, DVD Okupace ve filmových 

dokumentech a výstavu U nás pomáhali taky. 

A pro ty z vás, kteří jste se ještě nepřihlásili, jsme 

prodloužili uzávěrku přihlášek. Stále se tak můžete 

registrovat na letošní Měsíc filmu na školách 

s tématem okupace Československa v srpnu 1968! 

Všechny materiály vám samozřejmě také pošleme. 

 

STUDENTSKÉ FILMOVÉ KLUBY 

Klubáci vyrazili do Drážďan a pak strávili společný víkend v Praze  

Téměř čtyřicet studentů, kteří na svých školách 

organizují filmové kluby, se o víkendu sjelo do 

Prahy a strávili spolu tři dny s opravdu nabitým 

programem. Největší ohlas měla Živá knihovna 

Amnesty International, kdy si studenti povídali 

s řadou lidí s pohnutými osudy – od drogově 

závislých po zástupce sexuálních menšin. Klubáci 

také se zájmem diskutovali s maďarskou režisérkou 

Ester Hajdú o extremismu nebo se zástupkyní 

Lékařů bez hranic o migraci. Můžete si prohlédnout fotogalerii. Ještě před víkendem 

několik studentů vyrazilo do Drážďan za svými německými protějšky, kde sdíleli své 

zkušenosti s organizací klubů. Setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, všichni si 

https://www.jsns.cz/cz/article/136/Mesic_filmu_na_skolach.html
https://www.jsns.cz/cz/page/17/Filmove_kluby.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015
https://www.jsns.cz/cz/gallery/11000/Fotogalerie_cesko_nemecke_setkani_klubaku_v_rijnu_2015,_aneb_svet_kolem_nas_nam_neni_lhostejny.html?&action=showcontents&galleryid=143&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015


například během workshopu o drogách vyzkoušeli speciální opilecké brýle – prohlédněte si je 

na fotkách. Několik německých studentů přijelo i na setkání do Prahy. Obě setkání jsme 

uspořádali za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. 

REGISTRACE NA PORTÁL JSNS.CZ 

Svůj účet na MojeID můžete využít i v největších e-shopech 

Všichni pedagogové a studenti, kteří se přihlašují 

na náš portál, získávají účet ve službě MojeID. 

Víme, že prvotní registrace může být náročná, ale 

snad vás potěší, že profil MojeID se vám bude 

hodit i na jiných portálech. Začínají ho například 

využívat i velké e-shopy, a tak vám může usnadnit 

internetové nákupy. Přehled portálů, které 

využívají službu, můžete najít na stránkách 

MojeID.cz. Pokud na náš portál jsns.cz registrovaní nejste nebo máte nějaké potíže 

s přihlášením, neváhejte se nám ozvat na distribuce@jsns.cz.   

PŘEDSTAVUJEME 

Lenka Haviarová: Překvapilo mě, kolik rodičů přišlo do školy na neformální setkání 

S koncem října uzavíráme druhý ročník projektu 

Příběhy mojí rodiny. A podruhé se do něj se svou 

třídou zapojila i Lenka Haviarová z Gymnázia 

a SOŠ dr. V. Šmejkala Ústí nad Labem, kde 

vyučuje český jazyk a dějepis. V projektu se žáci 

učí ptát svých (pra)rodičů na rodinné příběhy a 

vše završí společným setkáním. „Oceňuji na tom 

zejména myšlenku zlepšení mezilidských vztahů 

mezi žákem a rodinou, rodiči a školou,“ vysvětluje 

Lenka Haviarová, proč se do projektu znovu 

přihlásila. „Stejně jako loni mi udělalo radost, 

kolik rodičů a příbuzných přišlo na závěrečné 

setkání. Je to skvělá neformální příležitost, jak 

zažít děti, rodiče i učitele jinak než na třídních schůzkách.“ Zároveň poznala své žáky 

i z jiného úhlu pohledu. „Překvapila mě aktivita dětí, a to jejich vlastní videa, upečené dortíky 

a hudební schopnosti, o nichž jsem předtím tušila jen matně,“ popisuje své zážitky ze 

společného setkání, jehož program připravovali sami žáci. Na projektu ale pracovali už 

v minulém školním roce, kdy si promítali filmy z nabídky jsns.cz a pracovali na nejrůznějších 

aktivitách od tvorby rodokmenu po pátrání po rodinných receptech. 

https://www.jsns.cz/cz/gallery/11000/Fotogalerie_cesko_nemecke_setkani_klubaku_v_drazdanech,_rijen_2015.html?&action=showcontents&galleryid=144&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015
https://www.mojeid.cz/
mailto:distribuce@jsns.cz
https://www.jsns.cz/cz/page/96/Pribeh_moji_rodiny.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik102015

