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10. JUBILEJNÍ ROČNÍK MĚSÍCE FILMU NA ŠKOLÁCH 

Přihlaste se do letošního ročníku, který je věnovaný 25. výročí sametové revoluce 

Právě jsme spustili přihlašování do 10. ročníku Měsíce 

filmu na školách. Již po desáté proběhnou v listopadu 

na stovkách škol projekce filmů k tématu moderních 

československých dějin a besedy s pamětníky. V 

rámci jubilejního ročníku, věnovaného 25. výročí 

sametové revoluce, přicházíme také s novou formou 

zapojení do projektu. Tou je aktivita Naše revoluce. 

Se žáky můžete pátrat po příbězích revoluce ve vašem 

městě a příběhy pak s ostatními sdílet přes mapovou aplikaci. 

Pomocí filmů a následných besed s pamětníky chceme seznámit mladé lidi s naší nedávnou 

historií a s těmi, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji 

pak získává zpátky. 

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,“ říká studentka ZŠ Litomyšl Anna Zahálková. 

Pokud se do projektu zapojíte, zdarma získáte: dokumentární film 1989: Z deníku Ivany 

A., knihu Komunismu navzdory a plakátovou výstavu Sliby versus realita. 

 

 

 

 

https://www.jsns.cz/cz/mesic_filmu/45/Mesic_filmu.html
https://www.jsns.cz/cz/article/0/Mesic_filmu_na_skolach_2014.html?id=97
https://www.jsns.cz/cz/article/0/Mesic_filmu_na_skolach_2014.html?id=97
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Jak_se_dela_projekt_nase_revoluce.html?lessonID=120&lesson=one
https://www.jsns.cz/cz/naserevoluce/95/Nase_revoluce.html
https://www.jsns.cz/cz/article/21/1989_z_deniku_ivany_a.html?id=136
https://www.jsns.cz/cz/article/21/1989_z_deniku_ivany_a.html?id=136
https://www.jsns.cz/cz/article/21/Kniha_komunismu_navzdory.html?id=134
https://www.jsns.cz/cz/article/21/Vystava_sliby_versus_realita.html?id=135


PODZIMNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 

Připravte se na ně se svými žáky  

Vzhledem k lokálnímu charakteru voleb nechystáme 

„jednotné“ Studentské komunální volby 2014, chceme 

však podpořit jakoukoliv iniciativu, která žáky na 

komunální volby upozorní.  Připravili jsme pro Vás 

informační stránku na jsns.cz s motivačním videem a 

pro studenty z Prahy a okolí uspořádáme 1. října 2014 

debatu „Naše Praha“ se zástupci politických stran, hnutí 

a koalic, kteří budou ve volbách kandidovat a mají svého 

kandidáta na primátora. Na zprávy o předvolebních 

aktivitách na vaší škole se těší Karolína Puttová na mailu 

karolina.puttova@jsns.cz. 

VÝZKUM MEZI MLADÝMI LIDMI  

Většina českých středoškoláků si myslí, že nemůže ovlivnit problémy ve společnosti  

Vyplývá to z nových výsledků dotazníkového 

šetření, které jsme společně s  agenturou 

Median uskutečnili na jaře tohoto roku. 

Reprezentativní výzkum na středních školách 

v České republice zjišťoval životní hodnoty a 

postoje mladých lidí, jejich ochotu zapojit se 

do veřejného dění, způsob trávení volného času, 

spokojenost se školou, jejich vztah k médiím 

nebo k tématu moderních československých 

dějin. Závěrečná zpráva z tohoto šetření 

přináší okomentované výsledky a jejich srovnání v časové řadě s lety 2009 a 2012. Můžete si 

ji projít na našich webových stránkách.  

PŘÍBĚH MOJÍ RODINY V MF DNES 

Projekt zaznamenal obrovský úspěch mezi rodiči, dětmi i učiteli  

Minulý týden ve středu vyšla v Mladé frontě 

příloha k projektu Příběh mojí rodiny, který 

se uskutečnil na 13 základních školách po celé 

České republice. Jeho cílem bylo seznámit 

mladší žáky s naší nedávnou historií, zařadit 

rodinnou paměť do výuky a podpořit 

mezigenerační setkávání na školách. „Líbil se 

nám pozitivní přístup zapojených rodin. Žáci i 

jejich rodiče a prarodiče hledali zajímavé staré 

předměty a skrze vzpomínky poznávali  

 

https://www.jsns.cz/cz/article/56/Studentske_volby.html
mailto:karolina.puttova@jsns.cz
https://www.jsns.cz/cz/article/63/Pruzkumy_a_setreni.html


nedávnou historii a sdílely rodinné příběhy,“ hodnotí učitelky Eliška Richtárová a Andrea 

Pilichová ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci, které se projektu zúčastnily se sedmými 

ročníky. Přečtěte si přílohu. Pokud vás projekt zaujme, zařaďte i vy sami rodinnou tématiku 

do výuky. Pomůžou vám k tomu tipy a rady vašich kolegů-pedagogů v praktické příručce pro 

ZŠ.  

HLEDÁME PEDAGOGY KE SPOLUPRÁCI 

.... pro testování aktivit k sociálním spotům  

K nově připravovaným audiovizuálním lekcím 

hledáme pedagogy, kteří by odzkoušeli 

aktivity k sociálním spotům s rozvojovou 

tématikou (dětská práce, gender, migrace, fair 

trade). Pokud máte zájem o spolupráci, 

kontaktujte prosím do 19. 9. koordinátorku 

Kateřinu Majdiakovou  na e-mailové adrese: 

katerina.majdiakova@jsns.czn.  

Zapojené pedagogy finančně odměníme. 

 

Podělte se s námi o vaše tipy na filmy  

Stále hledáme nové dokumentární i vzdělávacích filmy, na jejichž základě pro vás na portálu 

jsns.cz připravujeme audiovizuální lekce. Víme, že i vy máte své oblíbené filmy, které ve 

výuce používáte, a osvědčili se vám. Budeme velice rádi, když se o filmy, seriály či zdroje 

audiovizuálních materiálů podělíte s námi i s kolegy prostřednictvím následující tabulky 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5mytigbp8QsCm3E_noTAnVnfiklm7taJ7QLi-

VpqW4/edit#gid=0. S případnými dotazy se můžete obracet na Karolínu Puttovou na 

karolina.puttova@jsns.cz.   

PŘEDSTAVUJEME 

Děti se díky webu jsns.cz dozvědí, že svět nejsou jenom supermarkety plné jídla   

Učitelka Jana Střížková ze Základní školy 

Anežky České v Ústí nad Labem využívá 

vzdělávací portál jsns.cz od samotného 

začátku. Za rok a půl jeho fungování zařadila 

do výuky téměř dvacet dokumentárních 

snímků. „Web využívám ráda, protože filmy 

míří přesně do jádra problematiky,“ říká 

pedagožka, která na ústecké škole učí 

přírodopis, výchovu k občanství a je 

koordinátorkou environmentální výchovy. 

„Ovládání webu je jednoduché, zvládne to 

každý. Stačí, když si do hodiny přinesu počítač a napojím ho na projektor,“ dodává.  

https://www.jsns.cz/data/jsns/IMAGES/AKTUALITY/JSNS/komplet_na_web.pdf
https://www.jsns.cz/data/jsns/DOKUMENTY/prirucka_pribeh_moji_rodiny.pdf
https://www.jsns.cz/data/jsns/DOKUMENTY/prirucka_pribeh_moji_rodiny.pdf
mailto:katerina.majdiakova@jsns.czn
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5mytigbp8QsCm3E_noTAnVnfiklm7taJ7QLi-VpqW4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5mytigbp8QsCm3E_noTAnVnfiklm7taJ7QLi-VpqW4/edit#gid=0
mailto:karolina.puttova@jsns.cz


S ohledem na svou aprobaci zařazuje především dokumenty týkající se životního prostředí, 

rozvojových zemí a chudoby. „Dnešní děti vidí jen samy sebe; vidí, že supermarkety jsou 

plné jídla a pití, a ani je nenapadne, že někde na Zemi není voda, nebo že se kvůli průjmu 

umírá. Když žákům pustím film, o problému začnou přemýšlet“, shrnuje učitelka. Ovšem není 

to jen o promítnutí filmu, „učitel musí být na tematiku připraven, protože děti pak mají 

spoustu otázek“, uvádí dále. A právě k přípravě do hodin i v hodinách samotných využívá 

metodické a informační materiály, které jsou na webu připravené u každého filmu a které 

vznikají ve spolupráci s učiteli. „I v novém školním roce budu jsns.cz využívat. Během 

podzimu zařadím některý z ekoduelů, kde je pěkně vidět, že každý problém má dvě strany.“ 

Nově na jsns.cz můžete využívat AV lekce k cizím jazykům a těšit se můžete na AV lekce 

k přírodním vědám a ke konci roku na nové AV lekce k mediálnímu vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jsns.cz/cz/page/7/Filmove_a_vyukove_materialy.html#theme59_5959

