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PROJEKCE PRO ŠKOLY

JEDEN SVĚT DĚTEM 

Letos můžete vybírat ze dvou projekcí, které jsou sestaveny  
dle věku diváků. 
Projekcí žáky provádí moderátor. Celková délka projekce  
včetně diskuzí je cca 1,5 hodiny.
Všechny filmy jsou opatřeny českým dabingem.

PROJEKCE Č. 1 / 8–12 LET 
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, 
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova

Farídulláh má dnes volno
Taj Mohammad Bakhtari, Jens Pedersen, Afghánistán, Dánsko, 2013, 17 min.
Téma filmu: dětská práce, chudoba

Během války v Afghánistánu přišla rodina jedenáctiletého Farídulláha o svůj rodný 
dům a byla nucena strávit několik let v utečeneckém táboře. Aby měli z čeho žít, 
půjčuje si jeho otec peníze od majitele malé cihelny a ty pak splácí každodenní 
tvrdou dřinou všech členů rodiny. Farídulláhovým snem je chodit do školy, ale ten 
se zdá být nesplnitelný. Už pátým rokem jsou jeho pracovním nástrojem místo tužky 
a papíru jen lopata a dřevěné kolečko. I přes šedesát hodin týdně strávených těžkou 
prací při výrobě cihel a časté výtky věčně nespokojeného šéfa je Farídulláh plný 
obdivuhodné energie a doufá, že si jednou otevře vlastní restauraci.

Lotte – srdce pro bezdomovce 
Phillis Fermer, Německo, 2011, 15 min.
Téma filmu: aktivní občanství, sociální vyloučení, život na ulici

Jedenáctileté Lotte se v hlavě zrodí plán. S pomocí dvou přátel by ráda připravila 
jídlo pro bezdomovce přežívající v centru Kolína nad Rýnem. Peníze na nákup surovin 
by mohli získat domácími pracemi či brigádou v knihovně. Přípravu jednoduchých 
sendvičů by společně měli zvládnout. Přesto je Lotte trochu nervózní. Není si jistá, jak 
lidé bez domova její nabídku přijmou a zda nebudou někteří z nich opilí či agresivní. 
Podaří se trojici kamarádů na náměstí v centru Kolína uskutečnit Lottin smělý plán 
a dozví se více o osudech lidí, kteří často ne zcela svou vinou skončili na ulici?

Poslouchej ho!
Soulaima El Khaldi, Nizozemsko, 2013, 15 min.
Téma filmu: život s postižením, aktivní občanství

Desetiletý Tristan žije s rodiči a mladší sestrou v malém holandském městečku. Jeho 
největší zálibou je fotbal. Pravidelné tréninky a zápasy místního žákovského týmu si 
užívá stejně intenzivně jako jeho kamarádi. Jen by si moc přál, aby tým mohl trénovat 
jeho otec, který je do fotbalu podobně zapálený, a navíc ho hraje tak dobře, že 
se dostal i do reprezentace. Tristanův otec je ale stejně jako jeho matka neslyšící. 
Podaří se Tristanovi přesvědčit své spoluhráče, že jeho otec dokáže vést fotbalový 
trénink i navzdory svému handicapu?

PROJEKCE Č. 2 / 12–14 LET
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, multikulturní výchova

Láska na smetišti 
Hanna Polak, Rusko, 2013, 8 min.
Téma filmu: chudoba, sociální vyloučení, život na ulici

Podle odhadů žije v Rusku na pět milionů bezdomovců, zhruba milion z nich tvoří 
děti. Tyto počty navíc rapidně stoupají. Režisérka filmu Hanna Polak se vydala 
na největší skládku v Evropě, nacházející se na předměstí Moskvy, kterou obývá přes 
tisíc lidí bez domova. V citlivě sestříhaném snímku se soustředila na osudy jejích 
dětských obyvatel, kteří i přes život v pro nás jen těžko představitelných podmínkách 
nepřestávají snít o lepší budoucnosti daleko od nekonečných hor odpadků, kde se 
stává každý den především bojem o přežití.

Tanečník Evžen
Xander de Boer, Nizozemsko, 2012, 17 min.
Téma filmu: šikana

Už na prvním stupni základní školy byl Evžen terčem posměchu a šikany ze strany 
spolužáků. Nejen pro své nezvyklé jméno, ale především kvůli zálibě v klasickém 
tanci. Tanec dává čtrnáctiletému Evženovi pocit svobody a možnost při něm vyjádřit 
své pocity. Nehodlá se ho proto vzdát. Rád by ovšem přiměl své spolužáky, aby 
ho přestali šikanovat. Jednoho dne se Evžen rozhodne pro riskantní krok. Se svou 
taneční partnerkou hodlá celé třídě ukázat, jak může být tanec krásný a emotivní. 
Budou se mu spolužáci vysmívat ještě více, anebo ho dokážou přijmout mezi sebe, 
i když se věnuje tak nezvyklému koníčku?

Navždy hooligan
Jan-Dirk Bouw, Nizozemsko, 2013, 13 min.
Téma filmu: extremismus, homofobie

Zdařile animovaný snímek, kde násilí a rvačky s fanoušky soupeře jsou denním 
chlebem fotbalových hooligans. Zasloužilým členem tvrdého jádra fanoušků 
jednoho holandského klubu je i hlavní hrdina filmu. Ten byl již mnohokrát zatčen 
za výtržnosti na fotbalových zápasech. Na stadionu s oblibou skanduje nenávistné 
pokřiky včetně oblíbeného nadávání soupeřům do „teploušů“. Sám je přitom 
paradoxně gay… Svou sexuální orientaci však úzkostlivě tají, jelikož mu je jasné, že 
kdyby se o tom někdo z jeho fotbalových „kamarádů“ dozvěděl, stal by se snadno 
terčem jejich útoků on sám. 

Leilina melodie 
Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari, Afghánistán, Dánsko, 2013, 16 min.
Téma filmu: gender a rovnost pohlaví, nedemokratické režimy, chudoba

Když bylo Leile šest let, přišla ve válce o otce. Její matka se nebyla schopna 
postarat o všechny děti, a tak ji strýc poslal do sirotčince v afghánském hlavním 
městě Kábulu. Po rodině se jí sice velmi stýská, ale v sirotčinci našla nový domov. 
Má zde spoustu kamarádek a hlavně může chodit do školy, což by ve své rodné 
vesnici nemohla. Škola ji velmi baví, nejvíce pak hodiny hudby. Tálibán však ženám 
v Afghánistánu hudbu přímo zakazuje, a proto by kvůli ní mohla přijít i o život. Když 
se po pěti letech odloučení ozve matka, očekává Leila její návštěvu s velkými 
obavami. Bojí se, aby ji nechtěla odvézt zpátky domů, provdat a tím jí znemožnit 
další vzdělávání.

FILMY PRO 
ŽÁKY ZŠ

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH 
 —  prostřednictvím projekcí filmů, diskuzí 

a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá 
témata a konkrétní příběhy 

 — na školách působíme již 13 let 
 —  s našimi materiály pracuje více než 3 000 ZŠ a SŠ

UNIKÁTNÍ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL jsns.cz 
PRO UČITELE A ŽÁKY

 —  filmy a aktivity sestavené do audiovizuálních lekcí
 — zpracované přípravy do hodin 
 —  množství doprovodných materiálů a odkazů  

(texty, video, audio)
 — zařazení aktivit do systému RVP
 — vše na jednom místě, přístupné online 
 — jednoduché vyhledávání
 — registrace a užívání zdarma

www.jsns.cz

FESTIVAL JEDEN SVĚT
 — největší lidskoprávní filmový festival v Evropě
 — jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí v ČR
 — již 16. ročník
 — uskuteční se v 34 městech ČR

www.jedensvet.cz

PROJEKCE PRO ZÁKLADNÍ  
A STŘEDNÍ ŠKOLY

 —  projekce v dopoledních a časných 
odpoledních hodinách

 — po každé projekci beseda s hostem
 —  s ohledem na besedu je počet diváků  

v sále omezen
 —  v roce 2013 navštívilo projekce pro školy více 

než 51 000 diváků

www.jsns.cz/festival
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JEDEN SVĚT PRO STUDENTY 

Zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky. 
Po každé projekci následuje moderovaná  
beseda s hostem.
U každého snímku je uveden doporučený věk diváků.

#ChicagoGirl
Joe Piscatella, USA, Sýrie, 2013, 74 min., 16+
Téma filmu: nová média, krizové oblasti, aktivní občanství

Devatenáctiletá Ala´a Basatneh by měla mít běžné starosti jako 
její američtí vrstevníci: školu, lásky, módu, hudbu… Jenže na nic 
z toho studentka z Chicaga nemá čas. Ze svého notebooku 
totiž organizuje revoluci v Sýrii. Pomáhá koordinovat protesty, 
šíří fotky a videa nebo informuje demonstranty o aktuálním 
dění. Její přátelé Bassel, Aous a Omar jsou přitom v samotném 
ohnisku dění, v zemi, kde už tři roky trvá občanská válka. 
Dokumentují zločiny Asadova režimu a samozřejmě bojují. 
Zbraně však vyměnili za fotoaparát, mobil a internet. Film 
sleduje úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fenomén 
sociálních sítí, který se stal zásadním hybatelem vlny  
arabského jara. 

Průřezová témata: mediální výchova, výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, osobnostní  
a sociální výchova

Mý věci
Petri Luukkainen, Finsko, 2013, 52 min., 14+
Téma filmu: environmentální chování, aktivní občanství

Hlavní hrdina filmu Petri opouští svůj prázdný byt a běží 
zasněženými Helsinkami uprostřed noci do skladiště, kam si 
uložil všechny své osobní věci. Může si však vzít pouze jediný 
předmět a tak to bude po dobu celého jednoho roku – jeden 
den, jedna věc a zákaz nákupu čehokoli nového. K tomuto 
osobnímu experimentu se Petri rozhodl, když zjistil, že 
hromadění věcí ho nečiní šťastným. Co vše skutečně ke svému 
životu potřebujeme, abychom mohli bez obav chodit do práce 
nebo ven s přáteli? A bez čeho se skutečně můžeme obejít? 
Na tyto otázky se snaží odpovědět hlavní protagonista a režisér 
v jedné osobě ve svém autobiografickém filmovém deníku.

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, 
environmentální výchova

Podezřelá čokoláda
Miki Mistrati, Dánsko, 2012, 45 min., 16+
Téma filmu: dětská práce, fair trade

Už v roce 2010 odhalil režisér filmu Miki Mistrati otřesné praktiky 
na kakaových plantážích v Pobřeží slonoviny, kde byly k otrocké 
práci zneužívány děti, často pašované z mnoha chudých zemí 
Afriky. Značný podíl na tom měl i samotný čokoládový průmysl. 
Pod tlakem veřejnosti se velcí výrobci čokolády zavázali zjednat 
rychlou nápravu a slíbili zajistit vzdělání a zdravotní péči dětem, 
které zde byly nuceny pracovat. Kolik z obratně mediálně 
prezentovaných projektů, kladoucích si za cíl zlepšit situaci 
farmářů kakaových plantáží, bylo skutečně realizovaných 
a prospěšných pro místní komunitu? To byla otázka, která 
zajímala i Mikiho, jenž se vydal tyto projekty po letech ověřit. 
Už od samotného začátku své investigativní cesty však naráží 
na podezřelé překážky – proč mu Velvyslanectví Pobřeží 
slonoviny odmítá vydat povolení ke vstupu do země? 

Průřezová témata: výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova

Show!
Bohdan Bláhovec, Česká republika, 2013, 67 min., 14+
Téma filmu: média, showbyznys

Angee, Tereza, Nikola, Michaela a Vendy jsou členkami dívčí 
popové skupiny 5Angels. Jejich manažer je odhodlán své 
svěřenkyně vynést do nejvyšších pater českého showbyznysu 
a ovládnout trh s dětskou populární hudbou. Nastupuje tak 
tvrdý dril – dívky, kterým je mezi 11 a 14 lety, posilují bříška, 
trénují úsměv do kamery a fotí se se svým guru Michalem 
Davidem. Film režiséra Bohdana Bláhovce nabízí unikátní 
pohled do života teenagerské kapely i jejího temnějšího zákulisí. 
Ukazuje, že 5Angels zdaleka nejsou splněným snem náctiletých 
zpěvaček, ale spíš produktem promyšleného byznys plánu 
jejich manažera. Po čem ve skutečnosti touží samy dívky? A co 
na jejich předčasnou kariéru říkají jejich rodiče?

Průřezová témata: mediální výchova, osobnostní a sociální 
výchova

Viva Cuba Libre – rapová vzpoura
Jesse Acevedo, Kuba, USA, 2013, 60 min., 16+
Téma filmu: nedemokratické režimy, aktivní občanství

Na Kubě se opět začínají šířit plameny revoluce. Režisér 
Jesse Acevedo s využitím utajených kamer odhaluje divákům 
odvrácenou stránku života na „ostrově svobody“, kterou 
v cestovatelských příručkách nenalezneme. Sleduje raperskou 
partu Los Aldeanos, která propůjčuje svůj hlas všem státem 
šikanovaným, neprávem stíhaným a týraným Kubáncům. Jejich 
hudbu vláda zakazuje, jejich koncerty se konají tajně, navíc 
v odlehlých částech země. Sami rapeři čas od času končí 
na policejní stanici. Celým filmem se prolíná příběh mladíků, 
kteří se ocitli ve vězení za to, že veřejně s přáteli poslouchali Los 
Aldeanos. Ideu svobody, kterou hudebníci šíří, však represe 
zastavit nedokáže.

Průřezová témata: výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, osobnostní a sociální výchova

Pořadatelé:

Podpora:

Generální partner  
Jednoho světa na školách

Tento projekt byl podpořen z fondů 
Evropské unie.

Projekt byl podpořen z prostředků 
České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci Programu 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


