
FESTIVAL MEZI KULTURAMI

Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Barrandov

Vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Art Movement, z.s. a ZŠ Barrandov.

úterý dne 4. 10. 2022 /celodenní program/ od 10 - 20 hod

● Celoškolní projekt /počítáme se součinností všech pedagogů, asistentů pedagogů/

● Organizátoři: Mgr. Kateřina Světlíková /zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň,
Michaela Všetečková z organizace Art Movement.

Foto dokumentaci + video záznam zajišťuje po celý den festivalu fotografka
Klára Jakubová.

Přípravy 3. 10.:

● 10:00 – 13:30

Zasedání žákovského parlamentu /pouze 2. stupeň + 5. třídy/

Na programu:

➔ tvorba časopisu Mezi kulturami na základě anotací dodaných projektovými skupinami
➔ příprava festivalové kvízové soutěže na základě anotací pro odpolední program
➔ příprava zázemí na festival a montáž stánků před hlavním vchodem ZŠ Barrandov

● potvrzení od všech účinkujících, že vše platí !!!



Scénář pro 4. 10.:

7:00 - příjezd zvukaře

7:30 - příjezd technika, stavění pódia na venkovním hřišti ZŠ Barrandov /mokrá varianta, v
tělocvičně ZŠ/

9:00 - příjezd hlavního hosta Raego

10:00 - 11:00 Kinosál: Pro žáky 8. a 9. ročníku přednáška, host rapper / česko -
vietnamského původu /Raego.

Ve vestibulu školy - ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

11:00 - 11:30 hod / vyhodnocení soutěže o nejlepší logo festivalu /

11:30 - 12:00 hod / představení festivalového časopisu Mezi kulturami /

1. STUPEŇ

… během celého dopoledne probíhají v každé třídě odlišné aktivity na téma OMJ

Za každý ročník jeden vedoucí učitel/ka, který bude zodpovědný za koordinaci ročníkových
projektů. Libovolné téma ideálně spojeno se zeměmi a kulturami našich žáků.

11:15 - 11:45 - zvuková zkouška Raego a jeho kapely

od 12:00 - 13:00 - Koncert Raego a jeho kapely pro celou školu. Na venkovním hřišti se
schází všechny třídy a jejich pedagogové.

13:00 - 14:00 - demontáž pódia, odjezd Raego

- po koncertě přesun dětí 1. stupně na oběd, poté následují na divadelní představení,
2 stupeň se chystá společně s pedagogy na prezentaci svých projektů před budovou
školy

12:00 - příjezd herců z divadla Psycheche, do 13 hod probíhá divadelní zkouška,
zvukař přechází z koncertu do tělocvičny

13:15 - 14:00 hod - představení Divadla Psycheche /ve velké tělocvičně/, určeno pro žáky 1.
stupně, poté odjezd herců včetně zvukaře

15:00 – 17:30 Program pro rodiče a širší veřejnost: prezentace výstupů třídních projektů
/před školou, mokrá varianta ve třídách/



2. STUPEŇ - realizace

➔ 6. ročníky – výstupy z kurzu pro rozvoj demokratických kompetencí /adaptační kurz/
➔ 7. ročníky – příprava projektu dle vlastního výběru

Koordinátor/ka 7. ročníků: Věra Marušková

➔ 8. ročníky – výstupy z výjezdu na Slovensko
➔ 9. třídy - příprava projektu dle vlastního výběru /ideálně projekt zaměřený na zemi,

ze které pochází nějaký náš žák s OMJ/

Koordinátor/ka: Markéta Pokorná

Koordinátor/ka pro workshopy zaměřené na vaření: Jana Pácalová

Koordinátorka pro prezentaci OMJ: Jolana Nováková

18:00 - 19:30 hod - promítání filmu (Ne)obyčejný kluk probíhá ve školním kinosále, poté
následuje diskuze

20:00 - konec festivalu pro veřejnost, následuje deinstalace stánků před školou a úklid


