
 

VĚSTNÍK 2015/09 
ZAPOJTE SE DO MĚSÍCE FILMU NA ŠKOLÁCH 

Spustili jsme přihlašování, tentokrát se věnujeme okupaci Československa v roce 1968 

Vyberte si, zda budete promítat film a pozvete do 
školy hosta na besedu, nebo budete pátrat po 
příběhu okupace ve vaší obci. Až do 6. října 
můžete vyplnit přihlášku. Už během prvního 
zářijového týdne se do projektu zapojilo téměř 
80 škol. Každá škola od nás zdarma dostane 
DVD Okupace ve filmových dokumentech, knihu 
Moskva posílá tanky a výstavu U nás pomáhali 
taky. Prvních 200 přihlášených navíc získá 

příručku Komunistická propaganda. Letošní ročník věnujeme nejen samotné srpnové 
okupaci Československa v roce 1968, ale také tomu, co po ní následovalo. Například 
v listopadu téhož roku vyhlásili na protest proti okupaci vysokoškolští studenti stávku 
a sepsali své požadavky. Dobový dokument Deset bodů, který tuto událost zaznamenal, vám 
také nabízíme. Tímto tématem bychom také rádi upozornili na to, že srpen 1968 nebyl jediný 
případ, kdy Moskva poslala na cizí území své tanky. 

ROZJEĎTE TÝMOVÉ PROJEKTY I NA VAŠÍ ŠKOLE! 

Objednávejte sadu nových příruček Kdo jiný? pro vás i vaše žáky 
Chtěli byste společně s vašimi žáky přispět k řešení 
nějakého problému? Například uspořádat benefiční 
koncert nebo opravit skleník ve školní zahradě? Ať 
už se rozhodnete pro cokoliv, využijte pro 
plánování projektu naše dvě nové příručky Kdo 
jiný?. První z nich je pro vyučující a obsahuje 
nápady na projekty, i na to, jak je zařadit do ŠVP. 
Druhá je pro váš školní tým, který jí může 
využívat jako projektový sešit, čerpat z něj 

nápady a využívat pracovní listy k projektovému managementu. Pokud máte o sadu zájem, 
napište nám na distribuce@jsns.cz. Inspiraci pro týmové projekty můžete načerpat i ve videu 
o loňském ročníku Kdo jiný?, který se věnoval sociálnímu podnikání.   



KYBERŠIKANA JAKO NOVÝ FENOMÉN 

Uspořádejte workshop s naším lektorem 

Rozvoj moderních technologií má bohužel 
i negativní dopady – mimo jiné trend 
tzv. kyberšikany. Pokud vás tato problematika 
zajímá a chtěli byste se na ni se svými žáky 
zaměřit, zapojte se do našeho projektu. Sestavte 
tým žáků, kteří by se kyberšikaně chtěli věnovat. 
Pozveme vás i váš tým na jednodenní setkání. 
Poté si můžete do školy pozvat našeho odborného 

lektora, který bezplatně připraví dvou až tříhodinový workshop ve vaší třídě. Nabídka je 
bohužel omezena pouze na pražské školy. Zájemci prosím pište na jana.touzimska@jsns.cz. 
K tématu kyberšikany doporučujeme film Asociální síť, připravili jsme k němu několik aktivit 
do výuky. 

FILMEM PROTI RASOVÉ NENÁVISTI A XENOFOBII  

Řekněte si o ukázkovou hodinu pro pedagogy se zkušenou lektorkou 

Nejste si jistí, jak ve výuce otevřít téma xenofobie 
a rasismu? Nabízíme vám možnost uspořádat na 
vaší škole ukázkovou hodinu pro vás a další 
pedagogy. Zkušená lektorka vám bezplatně 
předvede, jak ve třídě efektivně pracovat 
s filmem a eliminovat tak mezi žáky rasovou 
a národnostní nesnášenlivost. Pokud byste měli 
o ukázkovou hodinu zájem, napište nám na 

adela.skalova@jsns.cz.  Zároveň vás upozorňujeme na zbrusu nový film na našem portále, 
který se tomuto tématu věnuje. Promítněte žákům film Jenica a Perla, který sleduje osudy 
dvou dospívajících romských dívek. 

PŘIVEĎTE NA NÁŠ PORTÁL SVÉ KOLEGY 

Za nově zaregistrovaného pedagoga od nás dostanete dárek 

O prázdninách jsme intenzivně pracovali na 
úpravách našeho portálu, abychom vám co nejvíce 
usnadnili jeho užívání. Mimo jiné jsme výrazně 
zjednodušili proces registrace, díky které 
získávají pedagogové zdarma přístup k našim 
filmům, materiálům a projektům. Pomozte nám 
prosím rozšířit povědomí o jsns.cz mezi svými 
kolegy a nabídněte jim, ať se na portál také 
přihlásí. Z filmů si vyberou vyučující mnoha 
zaměření: od společenských věd a dějepisu přes 



cizí jazyky až po přírodní vědy. Protože chceme vaši snahu ocenit, za nově přivedeného 
pedagoga od nás dostanete jeden z těchto dárků: rozkládací deštník, přenosnou USB 
nabíječku nebo termohrnek. Stačí po registraci vašeho kolegy napsat e-mail s jeho jménem 
na adresu distribuce@jsns.cz a vybrat si jeden z dárků. Dárky jsou připraveny pro 
50 nejrychlejších. Děkujeme! 

VÝZKUM O POSTOJÍCH STŘEDOŠKOLÁKŮ 

Studenti hodnotí menšiny lépe, když znají jejich příslušníka osobně 

Ukázaly to výsledky dotazníkového šetření mezi 
studenty středních škol, který provedla agentura 
Median pro Jeden svět na školách. Reprezentativní 
výzkum zjišťoval, jaký mají mladí lidé vztah 
k menšinám, cizincům a jak vnímají otázku 
rovných příležitostí ve společnosti. Prohlédněte si 
závěrečnou zprávu, která obsahuje i srovnání 
výsledků s výstupy šetření z roku 2007. Přečtěte si 
také komentáře k výsledkům od ředitele Jednoho 
světa na školách Karla Strachoty. 

STUDENTSKÉ FILMOVÉ KLUBY 

Máte už na vaší škole filmový klub? 

S novým rokem na školách opět ožijí filmové 
kluby, které fungují po celé České republice. 
Organizují je samotní studenti, kteří na školách 
promítají filmy z naší nabídky, zvou si hosty nebo 
pořádají jiné doprovodné aktivity. Otvírají tak 
svým vrstevníkům témata týkající se lidských 
práv, sociálního začleňování, nedemokratických 
režimů a aktuálního dění ve světě. Řekněte svým 
žákům o této možnosti! Veškerou podporu jim 

poskytne koordinátorka Adéla Skálová, které mohou napsat na e-mail adela.skalova@jsns.cz. 

LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY 

Odstartovala největší sbírka na podporu vzdělávání v Česku 

S novým školním rokem spustil Člověk v tísni 
sbírku Lepší škola pro všechny. Z jejího výtěžku 
financujeme i aktivity Jednoho světa na školách. 
Podpora českých dárců je pro nás totiž klíčová. 
Pokud bychom nezískali jejich pomoc, mělo by to 
na naše aktivity zcela fatální dopady. Možnosti 
financování vzdělávacích projektů z veřejných 



zdrojů – státních i evropských – totiž zaznamenaly značný propad. Díky loňské pomoci 
českých dárců jsme mohli dále rozvíjet portál jsns.cz, podporovat týmové projekty Kdo jiný 
a mnoho dalšího. V letošní sbírce navíc zdvojnásobí sponzoři zasílané příspěvky od 
individuálních dárců až do výše 3,4 miliónů korun. Prostředky ze sbírky plynou i dalším 
vzdělávacím sekcím organizace Člověk v tísni, které se například věnují doučování stovek 
dětí z chudých rodin nebo podpoře učitelů v jejich práci s ohroženými dětmi. Prosíme, dle 
vlastního uvážení šiřte informace o sbírce mezi své známé. Děkujeme! 

PŘEDSTAVUJEME 

Učíme budoucí pedagogy, jak pracovat s dokumentárním filmem  

I s novým školním rokem pokračujeme ve 
spolupráci s vysokými školami. O tom, jak 
využívat ve výuce audiovizuální materiály, 
pořádáme kurzy na pedagogických fakultách po 
celé republice. Petra Doležalová prošla naším 
seminářem na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. „Na akademické půdě pro mě byla 
ochutnávka metodiky Jednoho světa na školách 
závanem čerstvého vzduchu v častých 
vodách tradičních frontálních monologů,“ uvádí 

Petra. „Ctí principy zážitkově pedagogické praxe a dokumentárně filmová složka tomu navíc 
dodává velmi přínosný rozměr,“ vysvětluje. Způsoby, jakým se s dokumentárním filmem 
pracuje, dokážou podle ní pozitivně ovlivňovat kritické myšlení, postoje a jednání lidí. 
„Vřele bych doporučila zapojit se do Jednoho světa na školách všem společenskovědním, 
sociálně-výchovným a volnočasovým pedagogům,“ říká. Sama techniky neformálního 
zážitkového vzdělávání využívá ve své lektorské činnosti.  Petra studuje sociální pedagogiku 
a psychologii na FF UK, absolvovala mezinárodní teritoriální studia na FSV UK. Vyučuje na 
základní umělecké škole, vede kurzy pro zahraniční studenty v ČR a překládá. 

 

 


