Rozvíjíme mediální vzdělávání – projekce dětem
Dne 21. 3. 2019 se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku filmového pořadu zaměřeného na mediální
gramotnost. Jeli jsme na Vsetín do kina Vatra. Ve 3 ukázkách měli možnost zhlédnout:
Monzunová show Anneke de Lind van Wijngaarden / Nizozemsko / 2017 / 16 min.Téma
filmu: život s postižením, koníčky, vzdělávání, rodina Kunál Singh je energický a sebevědomý
chlapec. Chodí do školy, rád sleduje filmy, ze kterých cituje oblíbené hlášky, a zná všechny
světové metropole nazpaměť. Kunál je také nevidomý, ale to mu rozhodně nebrání v tom, aby
se přihlásil do školní pěvecké soutěže. Společně se spolužačkou Níradžou jsou si jisti, že
vyhrají. Fandit mu přijíždí i jeho milovaná babička, která mu vždy dodávala odvahy a naučila
ho nebrat vážně v Indii tradovanou pověru, že nevidomý se člověk rodí kvůli provinění v
některém z předešlých životů. Kunál díky ní věří, že dokáže i přes svoje postižení všechno, co
si umíní.
Dulce Angello Faccini, Guille Isa / Kolumbie / 2018 / 10 min. Téma filmu: rodina,
tradice, chudoba, změny klimatu Malá Dulce má strach z vody. Umět plavat je přitom pro její
život ve vesnici na tichomořském pobřeží důležitější než cokoli jiného. Místo, kde se poetický
snímek z Kolumbie odehrává, obklopují mangrovové močály.
Každý den celé komunitě hrozí, že vlivem globálních klimatických změn stoupne hladina
moře natolik, že jejich obydlí zmizí pod vodou. A právě unikátní ekosystém mangrovů na
hranici moře a pevniny tu hraje důležitou roli, neboť pomáhá oteplování tlumit. Dulcina
matka dcerku učí plavat a slibuje jí, že jednoho dne, až překoná své obavy, bude moci vyrazit
s ní a ostatními ženami z vesnice do močálů na tradiční sběr mušlí.
Bašír v říši divů Evelien Vehof, Els Duran / Nizozemsko / 2018 / 16 min. Téma
filmu: chudoba, krizové oblasti, migrace, rodina, soužití kultur Bašírovi je deset let a se svojí
matkou a sourozenci žije v uprchlickém táboře uprostřed alžírské pouště. Jednoho dne dostává
jedinečnou šanci odjet na léto do Španělska. Z tábora, kde Bašírova západosaharská rodina už
po generace žije, se bez státního občanství málokomu podaří vycestovat za hranice. Dny
v táboře ubíhají pomalu, obzvlášť v létě, kdy není škola. Pro Bašíra jsou tak prázdniny v péči
španělské rodiny splněným snem. Eskalátory, semafory, výškové budovy – vše je pro něj
uprostřed rušné Barcelony nové, vzrušující mu připadá dokonce i jeho první návštěva zubaře.
Splní se mu také přání zaplavat si konečně v moři?
………………………………………………………………………………………………
Pro děti byly ukázky přínosem, zhlédly filmy a samy zatleskaly.
Hurtíková Dana
Ohlasy našich páťáků:
Líbil se mi nejvíce třetí, protože ….Bylo to o tom, že chlapec měl těžký život, žil v uprchlickém
táboře, neměli teplou vodu ani dostatek vody pro sebe, otec mu umřel; jel na výměnný pobyt
do Barcelony.
Adéla V.
Malý chlapec byl slepý, ale velmi talentovaný a chytrý. Žil ve škole, kde se učily slepé děti, ale
byl pořád šťastný, usměvavý, i když byl slepý.
Mirek
Líbilo se mi, jak jsem si na konci povídali.

Gabriela

Dozvěděl jsem se o způsobu života různých lidí. Překvapilo mne, že v poušti je teplota 50°C.
Matouš

