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LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY 

Zbývají poslední dny na zdvojnásobení darů ve sbírce! 

Už jen do konce září budou sponzoři 

zdvojnásobovat dary od individuálních dárců do 

sbírky Lepší škola pro všechny. Prosíme, 

pomozte nám rozšířit informace o kampani 

mezi své známé. Vybrané prostředky podpoří 

vzdělávací aktivity Člověka v tísni včetně nás – 

Jednoho světa na školách. Věnujeme velké úsilí 

hledání finančních zdrojů pro naše projekty, ale 

možnosti financování z grantů se výrazně zmenšily. Naše aktivity jsou proto v příštím roce 

ohroženy – například týmové projekty Kdo jiný?, cena Gratias Tibi nebo Příběhy bezpráví. 

Proto prosíme, držte nám palce a šiřte informace o sbírce mezi příznivce vzdělávání.  

BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO MĚSÍCE FILMU NA ŠKOLÁCH 

Okupaci Československa se budou věnovat stovky škol, zapojte se také 

Už jen do 6. října se můžete přihlašovat na letošní 

Měsíc filmu na školách, jehož tématem je okupace 

Československa v roce 1968 a její důsledky. 

Zapojit se můžete tak, že promítnete některý 

z dokumentů k tématu okupace nebo jakýkoliv 

jiný z našich filmů k československým dějinám 

anebo budete pátrat po průběhu okupace ve vaší 

obci. Podívejte se do lekce Jak se dělá projekce 

s debatou, kde jsme pro vás připravili užitečné 

rady a tipy, jak uspořádat projekci a kde najít hosta besedy. Pokud jste si vybrali, že 

budete pátrat po osudech okupace ve vaší obci, využijte pro své žáky motivační aktivitu, 

kterou najdete v lekci Jak se dělá projekt Naše okupace. Do letošního ročníku se doposud 

přihlásilo už téměř 300 škol. 

http://www.lepsiskolaprovsechny.cz/
https://www.jsns.cz/cz/article/136/Uvod.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Mesic_filmu_na_skolach.html?theme=79&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
https://www.jsns.cz/cz/page/7/Moderni_ceskoslovenske_dejiny.html?&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b#theme5_55
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Jak_se_dela_projekce_s_debatou.html?lessonID=66&lesson=one&inThemeID=79&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Jak_se_dela_projekce_s_debatou.html?lessonID=66&lesson=one&inThemeID=79&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Jak_se_dela_projekt_nase_okupace.html?lessonID=173&lesson=one&inThemeID=79&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b


SEMINÁŘ PRO UČITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Ukážeme vám, jak probírat atraktivně se žáky 1. stupně téma lidských práv 

Pokud máte pocit, že vám chybí nástroje pro to, 

abyste mohli učit děti od osmi do dvanácti let 

o lidskoprávních tématech, je tento seminář právě 

pro vás. Ukážeme vám, jak na to na příkladu tří 

nejnovějších audiovizuálních lekcí pro tuto 

věkovou kategorii. Celým dnem vás bude provázet 

naše zkušená lektorka Vlasta Vyčichlová a svoje 

zkušenosti vám sdělí i Andrea Tláskalová ze 

ZŠ Zbiroh. Součástí programu bude také debata 

s hostem na téma jednoho z vybraných filmů. Seminář Lidská práva a dokumentární film 

je akreditován MŠMT. Koná se 20. října v Praze v prostoru Langhans – centru Člověka v 

tísni. Uhradíme vám jízdné, můžete počítat s obědem a na místě bude připraveno občerstvení. 

Registrujte se již nyní na našich stránkách nebo na e-mailu t.kralova@jsns.cz. Upozorňujeme, 

že seminář je určen výhradně pedagogům 1. stupně ZŠ. 

SEMINÁŘ PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL 

Přihlaste se a dozvíte se, jak učit aktuální téma mediální propagandy 

Na čtvrtek 12. listopadu pro vás připravujeme 

seminář k mediálnímu vzdělávání. Konkrétně se 

budeme věnovat mediální propagandě  v rusko – 

ukrajinském konfliktu. Seminářem, který je 

akreditovaný MŠMT, vás provede zkušená 

lektorka spolu s odborníkem na online media 

a hate speech Jaroslavem Valůchem. Budeme 

pracovat s nejnovějšími audiovizuálními lekcemi, 

ve kterých uvidíte i několik propagandistických 

„lahůdek“. Získáte povědomí o cílech a nástrojích 

propagandy a vyzkoušíte si konkrétní didaktické aktivity, které můžete využít pro 

zvyšování mediální gramotnosti a rozvoji kritického myšlení svých žáků. Účastníkům 

uhradíme jízdné, zajistíme oběd a občerstvení. Registrovat se můžete již nyní na našich 

stránkách nebo na e-mailu ludmila.souckova@jsns.cz.  

ZÁKLADY DOKUMENTÁRNÍHO FILMU 

Dotiskli jsme pro vás oblíbenou publikaci 

Knihu Základy dokumentárního filmu, jejíž 

součástí je i DVD s ukázkami, máme opět 

v nabídce. Hodí se především pro ty, kteří se se 

žáky chtějí více věnovat dokumentárnímu filmu 

a filmové výchově jako samostatnému tématu. Je 

https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare.html?&page=seznam&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
mailto:t.kralova@jsns.cz
https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare.html?&page=seznam&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
https://www.jsns.cz/cz/seminare/87/Seminare.html?&page=seznam&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
mailto:ludmila.souckova@jsns.cz


vhodná ale i pro rozšíření znalostí v základech filmové vědy, které jsou užitečné i při výuce 

o lidských právech pomocí filmu. V publikaci se dozvíte, jaké jsou druhy dokumentárního 

filmu, jeho stručnou historii v Čechách a ve světě, informace o natáčení, zpracování 

a distribuc filmů, základy filmové řeči a v neposlední řadě také specifika, která se týkají 

lidskoprávních dokumentů. Celá kniha je doprovázena ukázkami z konkrétních snímků, které 

najdete na přiloženém DVD. Na její tvorbě se podílela řada respektovaných odborníků 

a známých českých filmových tvůrců. K dispozici je všem registrovaným pedagogům 

zdarma na našem webu. Objednávejte již teď v našem e-shopu.  

PODPOŘTE ŽÁKY V OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI 

Objednávejte sadu nových příruček Kdo jiný? pro vás i vaše žáky 

Stále si můžete zdarma objednávat zbrusu nové 

příručky k týmovým projektům, které žáky učí 

spolupracovat, komunikovat a hledat řešení. 

Můžete se svými žáky třeba uspořádat benefiční 

koncert, podpořit handicapované, vyčistit les nebo 

cokoliv jiného. Sada zahrnuje brožuru pro 

pedagogy, kde můžete načerpat inspiraci, osvojit 

si základy projektového vyučování nebo najít tipy, 

jak zařadit projekty do ŠVP. Dále vám zašleme 

projektový sešit pro žáky, který je provede celým cyklem projektového managementu 

a najdou v něm užitečné a praktické tipy pro realizaci svých projektů. Sadu můžete 

objednávat v našem e-shopu nebo na distribuce@jsns.cz. 

CENA GRATIAS TIBI 

Laureáti si v Norsku vyzkoušeli i noční dobrovolnictví 

Brněnská studentská organizace Mise naděje letos 

získala za své činorodé aktivity cenu Gratias Tibi. 

Norské velvyslanectví jim za odměnu věnovalo 

studijní cestu do Norska, kde tři čeští zástupci 

sbírali inspiraci od místních neziskových 

organizací. „Norsko. Krajina úžasných fjordů, 

polární záře a v neposlední řadě množství 

dobrovolnických možností a občanské 

angažovanosti. Dobrovolníci tu jsou vítaní 

a respektovaní, zapojují se lidé všech věkových 

skupin a postavení,“ popsala své dojmy Monika Žiaranová. Spolu s Danielem Vodrážkou 

a Ivou Drobnou zde poznali řadu inspirativních lidí. Vyzkoušeli si i dobrovolnictví na vlastní 

kůži. „Zažili jsme atmosféru nočního Osla s dobrovolníky z organizace Natteravnene. Viděli 

jsme v praxi, jak jednoduše lze pomocí snahy obyčejných lidí předejít kriminalitě. Stačí jen 

chtít,“ líčí své zážitky. Pokud jste ještě neviděli záznam ze slavnostního předávání cen 

Gratias Tibi v Lucerně, můžete se na něj podívat na stránkách České televize. 

https://www.jsns.cz/cz/prints_dvd/4/Knihy_a_ostatni.html?type=books&pos=2&subc=23&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
https://www.jsns.cz/cz/prints_dvd/4/Materialy_k_objednani.html?type=print&pos=2&subc=21
mailto:distribuce@jsns.cz
http://www.gratiastibi.cz/?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11134888111-cena-gratias-tibi-2015


STUDENTSKÉ FILMOVÉ KLUBY 

Čeští „klubáci“ se potkají se svými německými vrstevníky 

Organizátoři filmových klubů, kteří promítali film 

Katka, pozvali si experta na drogovou 

problematiku a otevřeli tak na své škole otázku 

drogové prevence, pojedou do Drážďan na 

setkání s německými vrstevníky. Poté se 

i s německými kolegy vrátí do Prahy, kde 

proběhne setkání ve dnech 16. - 18. října. 

Účastníci si vymění své zkušenosti, doporučí filmy 

a naučí se efektivněji vést kluby. I tentokrát je 

čeká pestrý program zaměřený na drogovou prevenci a lidská práva. Pokud na své škole 

filmový klub máte, řekněte svým studentům o setkání. Můžete kontaktovat koordinátorku 

na adela.skalova@jsns.cz. Setkání podpořil Česko-německý fond budoucnosti. 

PŘEDSTAVUJEME 

Libor Širůček: Dokumentární filmy otevírají témata, která si žáci sami prožili  

Dlouholetý spolupracující pedagog Jednoho světa 

na školách Libor Širůček vyučuje na netypické 

škole – Diagnostickém ústavu pro mládež 

v Praze. Pracuje s chlapci, kteří pocházejí 

z obtížných sociálních podmínek a mají v sobě 

tíživé životní zkušenosti. Specifikem výuky mimo 

jiné je, že se žáci v diagnostických třídách v řádu 

týdnů obměňují. „Dokumentární filmy nám 

pomáhají otevírat citlivá témata, která si naši 

chlapci sami prožili. Cítí se bezpečně, když se 

bavíme o hrdinovi filmu s podobnou životní 

zkušeností, a tím odkrývají pozadí svých vlastních 

osobních problémů,“ vysvětluje Libor Širůček, jak 

využívá materiály Jednoho světa na školách pro hlubší reflexi. „Nejčastěji pracujeme s filmy 

týkající se rodiny, šikany, xenofobie, rasismu nebo jiných sociálních problémů,“ popisuje. 

„Když například pouštíme film o domácím násilí, které je pro některé chlapce velmi osobním 

tématem, musíme ho v průběhu několikrát řízeně zastavit, abychom se spolu bavili nejen 

o tom, co se děje na obrazovce, ale i v nás,“ dodává. Se žáky se zapojuje i do dalších projektů. 

Pravidelně navštěvuje školní projekce festivalu Jeden svět a na jaře pozval naše lektory, aby 

pro chlapce uspořádali workshop Kdo jiný? o občanské angažovanosti. 

https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Katka.html?lessonID=151&lesson=one&inThemeID=23&utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b
mailto:adela.skalova@jsns.cz
https://www.jsns.cz/cz/page/18/Projekt_kdo_jiny.html?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailnig&utm_campaign=vestnik092015b

