
InBáze, z. s. pořádá 15. ročník interkulturního festivalu

Kde: CENTRUM ELPIDA, Jankovcova 1587, Praha — Holešovice

Kdy: Pátek 25. června 2021 od 8:30 do 12:30 hod.

Komu: program je určen žákům 4. a 5. tříd ZŠ

Kontakt: Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz, +420 602 779 464

TŘÍDA A

8:30 - 10:05
10:20 - 11:15
11.30 - 12:30

Bedýnka příběhů z Turecka
Živá knihovna
Animace

TŘÍDA B

8:30 - 10:05
10:20 - 11:05
11:25 - 12:10

Bedýnka příběhů z Jakutska
Žonglování
Živá knihovna

TŘÍDA C

8:30 -  9:15
9:25 - 10:25

10:35 - 12:10

Živá knihovna
Animace
Bedýnka příběhů z Turecka

TŘÍDA D

8:30 -  9:15
9:30 - 10:15

10:30 - 12:05

Žonglování
Živá knihovna
Bedýnka příběhů z Jakutska



TŘÍDA A

8:30 - 10:05 Bedýnka příběhů z Turecka

Bedýnky příběhů jsou multikulturní vzdělávací programy pro děti ve věku od 5 do 12 let.
Každý program je zaměřený na jednu zemi, ze které pochází cizinci žijící v České republice.
Kultura těchto zemí je dětem přiblížena pomocí vyprávění pohádky, povídání o kultuře,
tradicích, zajímavostech a výtvarné aktivity, díky které mají děti možnost pohádku a
vyprávění zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země.

V první části dílny si děti poslechnou turecké
příběhy „O Nasreddinovi” v českém
a tureckém jazyce, popovídají si o tradicích,
kultuře a zajímavostech této rozmanité země
s využitím prezentace a tradičních předmětů.
Poté bude následovat výtvarná dílna
inspirovaná tradiční malbou na vodní hladině
- Ebru.

10:20 - 11:05 Živá knihovna

„Živé knihy” tvoří cizinci, kteří přišli do České
republiky z různých koutů světa.
Jako živá kniha budou připraveni otevírat
své příběhy a odpovídat na otázky zájemců
v každém věku. Rozhovory budou probíhat v
češtině.



11:30 - 12:30 Animace

Workshop animace zahrnuje prezentaci
krátkých filmových spotů natočených dětmi z
Inbáze, o jejich cestě do ČR a vlastním
pohledu na demokracii. Promítání spotů bude
provázeno společnou diskusí, po které bude
následovat krátká animační dílna na téma
migrace.
Workshop lektoruje Kateřina Knappová,
scénáristka, režisérka a iniciátorka projektu
Aniděti,  Škola animovaného filmu.



TŘÍDA B

8:30 - 10:05 Bedýnka příběhů z Jakutska

Bedýnky příběhů jsou multikulturní vzdělávací programy pro děti ve věku od 5 do 12 let.
Každý program je zaměřený na jednu zemi, ze které pochází cizinci žijící v České republice.
Kultura těchto zemí je dětem přiblížena pomocí vyprávění pohádky, povídání o kultuře,
tradicích, zajímavostech a výtvarné aktivity, díky které mají děti možnost pohádku a
vyprávění zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země.

V první části programu si děti poslechnou
jakutskou pohádku o stařence Bejbereken
v českém a jakutském jazyce, popovídají si
o tradicích, kultuře a zajímavostech této
vzdálené země. Ukážeme si jakutskou
brumli - starodávný hudební nástroj Jakutů.
Jeho hlavní rys je kosmický zvuk: už od
pradávna se považoval za nástroj šamanů.
I přes to, že je to menší nástroj, dokáže
vytvořit kouzelný zvuk, podobný přírodě.
V poslední části si společně vyrobíme
tradiční kožený talisman.

10.20 - 11.05 Žonglování

Workshop žonglování vedou lektoři
Firejokers, kteří přivezou svou žonglérskou
dílnu. Vyzkoušíte si žonglování s míčky,
roztočení obruče a manipulaci s
flowerstickem. Každý bude mít šanci naučit
se něco nového a nebo si jen užít
netradiční aktivitu.



11.25 - 12.10 Živá knihovna

„Živé knihy” vytváří cizinci, kteří přišli do
České republiky z různých koutů světa.
Jako živá kniha budou připraveni otevírat
své příběhy a odpovídat na otázky zájemců
v každém věku. Rozhovory budou probíhat v
češtině.



TŘÍDA C

8.30 - 9.15 Živá knihovna

„Živé knihy” vytváří cizinci, kteří přišli do
České republiky z různých koutů světa.
Jako živá kniha budou připraveni otevírat
své příběhy odpovídat na otázky zájemců v
každém věku. Rozhovory budou probíhat v
češtině.

9.25 - 10.25 Animace

Workshop animace zahrnuje prezentaci
krátkých filmových spotů natočených dětmi z
Inbáze, o jejich cestě do ČR a vlastním
pohledu na demokracii. Promítání spotů bude
provázeno společnou diskusí, po které bude
následovat krátká animační dílna na téma
migrace.
Workshop lektoruje Kateřina Knappová,
scénáristka, režisérka a iniciátorka projektu
Aniděti,  Škola animovaného filmu.



10.35 - 12.10 Bedýnka příběhů z Turecka

Bedýnky příběhů jsou multikulturní vzdělávací programy pro děti ve věku od 5 do 12 let.
Každý program je zaměřený na jednu zemi, ze které pochází cizinci žijící v České republice.
Kultura těchto zemí je dětem přiblížena pomocí vyprávění pohádky, povídání o kultuře,
tradicích, zajímavostech a výtvarné aktivity, díky které mají děti možnost pohádku a
vyprávění zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země.

V první části dílny si děti poslechnou turecké
příběhy „O Nasreddinovi” v českém
a tureckém jazyce, popovídají si o tradicích,
kultuře a zajímavostech této rozmanité země
s využitím prezentace a tradičních předmětů.
Poté bude následovat výtvarná dílna
inspirovaná tradiční malbou na vodní hladině
- Ebru.



TŘÍDA D

8.30 - 9.15 Žonglování

Workshop žonglování vedou lektoři
Firejokers, kteří přivezou svou žonglérskou
dílnu. Vyzkoušíte si žonglování s míčky,
roztočení obruče a manipulaci s
flowerstickem. Každý bude mít šanci naučit
se něco nového a nebo si jen užít
netradiční aktivitu.

9.30 - 10.15 Živá knihovna

„Živé knihy” tvoří cizinci, kteří přišli do
České republiky z různých koutů světa.
Jako živá kniha budou připraveni otevírat
své příběhy odpovídat na otázky zájemců v
každém věku. Rozhovory budou probíhat v
češtině.



10.30 - 12.05 Bedýnka příběhů z Jakutska

Bedýnky příběhů jsou multikulturní vzdělávací programy pro děti ve věku od 5 do 12 let.
Každý program je zaměřený na jednu zemi, ze které pochází cizinci žijící v České republice.
Kultura těchto zemí je dětem přiblížena pomocí vyprávění pohádky, povídání o kultuře,
tradicích, zajímavostech a výtvarné aktivity, díky které mají děti možnost pohádku a
vyprávění zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země.

V první části programu si děti poslechnou
jakutskou pohádku o stařence Bejbereken
v českém a jakutském jazyce, popovídají si
o tradicích, kultuře a zajímavostech této
vzdálené země. Ukážeme si jakutskou
brumli - starodávný hudební nástroj Jakutů.
Jeho hlavní rys je kosmický zvuk: už od
pradávna se považoval za nástroj šamanů.
I přes to, že je to menší nástroj, dokáže
vytvořit kouzelný zvuk, podobný přírodě.
V poslední části si společně vyrobíme
tradiční kožený talisman.


