EKOSTORY.CZ

PRACOVNÍ LISTY
PRO STUDENTY
K FILMU "EKOSTORY"

Vážené studentky a studenti,
žené stuky a s
děkujeme, že jste zhlédli film EKOSTORY
v rámci projektu Ekostory.cz

DONATION
DROP
OFF hnutí v naší
Protože
jsou dějiny ekologického

zemi velmi barvité a mnohé o nás říkají, rozhodli
jsme se přinést je touto formou do vaší školy a
přímo
k vám prostřednictvím
vašich učitelů.
Student
Council Office
Přejeme si, aby vás inspiroval ve vašem životě
8 AM to 5 PM
a konání, a hlavně ve vaší občanské roli.
Front
Desk jen ekologický.
PříběhLibrary
filmu totiž
není zdaleka
Jeho hlavním
tématem
filmu je občanská
7 AM
to 6 PM
angažovanost. Velká část příběhu se odehrává
v komunismu, který mnoha občanským aktivitám
DROI
Ppřesto
O F F Yjste
OUR
D O N vidět
ATION
S
bránil.
mohli
mnoho
lidí, kteří se
ON
O R Bsvět
E F O kolem
R E J U Nsebe.
E 2 6 ! Na začátku vždy
snažili
měnit
stál aktivní jednotlivec a jeho zájem něco zlepšit,
chránit, proměnit kolem sebe. Často se
k němu pak přidávali další lidé. Jen tak se věci
mohly postupně měnit k lepšímu.

WE'RE
LOOKIN
FOR

cash donations

Film vám ukázal, co všechno lidé dělali, jak na to
šli, čím se inspirovali, jaké triky používali,
school bags
jak spolupracovali s druhými, jak se vyhýbali
postihu. Tím vším se můžete ve svém občanskémnotebooks
životě a aktivitách inspirovat.

VOLUNTEER
WITH US

calculators

Tyto pracovní listy jsou vaší pomůckou při práci se
zhlédnutým filmem. Vaši učitelé mají didaktické
binders
Do
you
want
to
help
pack
listy s různými cvičeními, hrami
a podněty
diskuse o
tématu občanské
folders
and pro
distribute
school
angažovanosti. Tyto pracovní listy slouží jako
supplies to people in our
doplněk pro usnadnění práce.
pencils & pens
community? Sign up at the

Přejeme vám zajímavou práci.

student council office!

school books

Postavy filmu

Alena Wagnerová, spisovatelka

Otakar Leiský, zakladatel TISu

Dalimil Toman, předseda Brontosaura

manželé Kulichovi, Brontosaurus

Václav Mezřický, profesor práv

Ivan Makásek, časopis NIKA

Mojmír Vlašín, ekolog

Čestmír Klos, ekologický novinář

Postavy
filmu
Čtyři rohy
(5 minut)

Ivana Trpáková, ekoložka

Jindřich Petrlík, ex-Tým Bořena

Jaromír Piskoř, disident

Věra Bartošková, aktivistka

Antonín Buček, akce DNO

Terezie Hradilková a Monika Šatavová
Pražské matky

Jakub Patočka, Hnutí Duha

Vladimír Kořen, pamětník

Postavy
filmu
Čtyři rohy
(5 minut)

Jan Piňos, ex-Greenpeace

Jan Rovenský, Greenpeace

Miroslav Patrik, Děti Země

Limity jsme my

Jaromír Bláha, Hnutí Duha

Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína

Bedřich Moldan, ekolog

Ivan Rynda, sociální ekolog

Rozpomínačka

DONATION
Pokuste si vzpomenout na několik vybraných
postav
a spolků z filmu.
DROP
OFF
-Co vykonaly jednotlivé postavy či uskupení?
-O co a proč jim šlo?
Student Council Office
-Jaký to mělo význam?
8 AM to 5 PM

Pražské matky

Library Front Desk

Tým Bořena

7 AM to 6 PM

Brontosauři

Otakar Leiský

DROP OFF YOUR DONATIONS
ON OR BEFORE JUNE 26!

Vladimír Kořen

Antonín Buček

WE'RE
LOOKIN
FOR
cash donations

VOLUNTEER
WITH US

Bedřich Moldan

Do you want to help pack
and distribute school
supplies to people in our

school bags
notebooks
calculators
binders
folders
pencils & pens

community? Sign up at the
student council office!

school books

Zamyšlení

DONATION
DROP OFF

Ať už v hodině po filmu proběhne diskuse na dané
téma či ne, můžete se zamyslet nad následujícími
otázkami k filmu. Jejich zodpovězením si lépe
můžete uvědomit, jaké postoje máte a proč.
Student Council Office

Co všechno může změnit jednotlivec?
AM to 5 PM
Jaké to8ve
filmu mělo zárodky?
Co Library
vás nejvícFront
zaujaloDesk
nebo překvapilo?
7 AM to 6 PM

Projevila některá z postav osobní odvahu?
Které přístupy postav vás zaujaly, a proč?

DROP OFF YOUR DONATIONS
ON OR BEFORE JUNE 26!

Co jste se dozvěděli nového?
V čem byla tehdejší doba podobná
a v čem odlišná od té dnešní?
Změnil film v něčem váš názor?

VOLUNTEER
WITH US
Do you want to help pack
and distribute school
supplies to people in our

WE'RE
LOOKIN
FOR
cash donations
school bags
notebooks
calculators
binders
folders
pencils & pens

community? Sign up at the
student council office!

school books

Vaše občanské angažmá

DONATION
DROP OFF

Jakými způsoby jste se ve svém životě už
občansky angažovali? Pokuste se odpovědět
na jednotlivé body:
peněžní příspěvek na veřejně prospěšné účely
Student Council Office
materiální dar na veřejně prospěšné účely
8 petice
AM to 5 PM
podpis
přesvědčování blízkých o veřejných tématech
účast
v internetové
diskusi
Library
Front Desk
účast na veřejné schůzi nebo debatě
7 AM to 6 PM
vystoupení na veřejné schůzi
názor, stížnost či pochvala vyjádřené emailem
Dinstitucím
ROP OFF YOUR DONATIONS
O N O R B E F O R práce
E JUNE
6!
dobrovolnická
či2činnost
napsání a publikování článku
psaní blogu o veřejných tématech
dopis politikovi či firmě
žádost o informace úřadu či jiné instituci
cash donations
jednání s politikem či firmou
výchovné a zájmové aktivity, např. vedení
school bags
kroužku
účast ve správním řízení
notebooks
členství v občanském sdružení či spolku
umístění vlajky, plakátu, placky
calculators
účast na protestu, happeningu, demonstraci
organizace protestu happeningu,
binders
Do
you
want
to
help
pack
demonstrace
folders
účast
volbách, např.
studentských
andve
distribute
school
kandidatura ve volbách, např. do školní
supplies to people in our
pencils & pens
samosprávy

WE'RE
LOOKIN
FOR

VOLUNTEER
WITH US

community? Sign up at the
student council office!

school books

Seznam občanských práv
DONATION
a svobod

DROP OFF

svoboda projevu
právo na svobodné volby
Student Council Office
svoboda vlastnictví
právo
odpor
8 na
AM
to 5 PM
právo na čisté a zdravé prostředí
petiční
právo
Library
Front Desk
právo na informace
7 AM to 6 PM
svoboda myšlení, svědomí
a náboženského vyznání
D Rsvoboda
OP OFF Y
OUR DONATION
shromažďování
a Ssdružování
O N O Rna
BE
FORE JUNE 26!
právo
soukromí
svoboda pohybu
Která práva a svobody máme dnes?
Která jsme neměli před rokem 1989?

WE'RE
LOOKIN
FOR
cash donations

Máte pocit, že některá občanská práva
a svobody nejsou dostatečně realizována?

VOLUNTEER
WITH US

Do you want to help pack
and distribute school
supplies to people in our

school bags
notebooks
calculators
binders
folders
pencils & pens

community? Sign up at the
student council office!

school books

"Parlament"

DONATION
Pokuste si zodpovědět následující otázky
odpověďmi
ANO či NE.
Posléze se můžete
DROP
OFF

zamyslet, proč v jednotlivých bodech volíte tu
kterou odpověď.
Student Council Office

o odborných
problémech
mají
8 AM to
5 PM
rozhodovat odborníci
Library Front Desk

člověk by se měl angažovat jen tam, kde žije
7 AM to 6 PM

občané se nemají plést do rohodování,
D
RO
P O Fjsou
F YO
UR DO
NATION
S
od
toho
řádně
zvolení
politici
ON OR BEFORE JUNE 26!

mladí lidé jsou nezkušení, do politiky
by neměli vstupovat
občan by neměl být pronásledován
za projevení názoru
blokáda je nelegální

VOLUNTEER
je povinností občanů být loajální k vládě
WITH US
Do you want to help pack
and distribute school
supplies to people in our

WE'RE
LOOKIN
FOR

cash donations
school bags
notebooks
calculators
binders
folders
pencils & pens

community? Sign up at the
student council office!

school books

Úvahy

DONATION
DROP
OFF
Co může občan dělat za každého režimu,

Pokuste se zamyslet v souvislosti se zhlédnutým
filmem nad následujícími otázkami:
když chce něco změnit?

Student Council Office

Jak ekologická situace v období komunismu
8 k
AM
to 5 PM
přispěla
revoluci?
Library
Front
Desk
Proč
je důležité
se scházet?
Jaký je význam
spolků,
7 sdružení
AM to 6 PM

Jakými způsoby lze šířit informace? Jak lze
DROP OFF YOUR DONATIONS
informovat ostatní?
ON OR BEFORE JUNE 26!

Jakými způsoby se dá vytvářet tlak veřejnosti
na vládu a úřady?

A co vy?

VOLUNTEER
WITH US
Na čem vám ve vašem okolí

WE'RE
LOOKIN
FOR

cash donations
school bags

Už jste někdy udělali něco ve prospěch svého
okolí nebo společnosti? Co to bylo?
notebooks
nebo ve společnosti záleží?

Do you want to help pack

O co byste se vy sami rádi
and distribute
school
zasazovali
v budoucnu?

supplies to people in our

Jakými způsoby byste to mohli udělat?

calculators
binders
folders
pencils & pens

community? Sign up at the

Costudent
všechnocouncil
byste ve office!
svém snažení
mohli využít?

school books

DONATION
DROP OFF

Dovolte, abychom vám poděkovali za pozornost a
zájem při sledování dokumentárního filmu
EKOSTORY a následné práci s jeho tématy.
Pokud vás téma dějin ekologického hnutí a rozvoje
občanské
angažovanosti
v naší zemi zaujalo, je vám k
Student
Council Office
dispozici webu Ekostory.cz
8 AM to 5 PM

Na této stránce najdete množství rozšiřujících
Library Front Desk
materiálů jako jsou rozhovory s osobnostmi dějin
7 AM hnutí,
to 6 PM
ekologického
dobové fotografie a další
materiály.
DROP OFF YOUR DONATIONS

WE'RE
LOOKIN
FOR

K dotazům,
připomínkám a podnětům a další
ON OR BEFORE JUNE 26!
spolupráci vám jsme k dispozici: info@ekostory.cz

cash donations

VOLUNTEER
WITH US

Partneři projektu

Do you want to help pack
and distribute school
supplies to people in our

school bags
notebooks
calculators
binders
folders
pencils & pens

community? Sign up at the
student council office!

school books

