
InBáze, z. s. pořádá 4. ročník interkulturního festivalu pro školy

KDE: Pivovar Marina, Jankovcova 1059, Nadační fond Agora 7, Praha - Holešovice

KDY: 21. - 22. září 2022

STŘEDA 21. ZÁŘÍ 2022 PRO 2.STUPEŇ

(kontakt Blanka Charvátová, charvatova@inbaze.cz, 605 954 081

TŘÍDA A

8:30 - 10:00
10:05 - 11:05
11:10 - 11:30
11:35 - 11:55
11:55 - 12:40

Zimbabwe (v angličtině)
Izraelské tance
Ochutnávka Ethnocateringu
Krátké filmy
Živá knihovna

TŘÍDA B

8:30 - 10:00
10:05 - 11:05
11:10 - 11:55
12:00 - 12:20
12:20 - 12:40

Příběhy z Mayukwayukwa
Izraelské tance
Živá knihovna
Ochutnávka Ethnocateringu
Krátké filmy

TŘÍDA C

8:30 -   9:15
9:15 -   9:35
9:35 - 10:00

10:05 - 11:05
11:10 - 12:40

Živá knihovna
Ochutnávka Ethnocateringu
Krátké filmy
Izraelské tance
Příběhy z Mayukwayukwa

TŘÍDA D

8:30 -  8:50
8:50 -  9:10
9:15 - 10:00

10:05 - 11:05
11:10 - 12:40

Krátké filmy
Ochutnávka Ethnocateringu
Živá knihovna
Izraelské tance
Zimbabwe / Mongolsko

mailto:charvatova@inbaze.cz


ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ 2022      PRO ŽÁKY 4. A 5. ROČNÍKŮ ZŠ

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

TŘÍDA A

8:30 - 10:05
10:10 - 10:30
10:40 - 11:25
11:35 - 12:35
12:35 - 13:15

Bedýnka příběhů z Kazachstánu
Ochutnávka Ethnocateringu
Živá knihovna
Demokracie mýma očima
Hudební vystoupení

TŘÍDA B
8:40 -  9:25
9:35 - 10:10

10:25 - 12:00
12:15 - 13:15

Živá knihovna
Ochutnávka Ethnocateringu
Bedýnka příběhů z Kazachstánu
Hudební vystoupení

TŘÍDA C

8:50 - 10:25
10:40 - 11:10
11:25 - 12:10
12:15 - 13:15

Bedýnka příběhů z Jakutska
Ochutnávka Ethnocateringu
Živá knihovna
Hudební vystoupení

TŘÍDA D

9:00 -  9:25
9:35 - 10:20

10:40 - 12:15
12:15 - 13:15

Ochutnávka Ethnocateringu
Živá knihovna
Bedýnka příběhů z Jakutska
Hudební vystoupení



Anotace k programům

Mongolsko

Jak se žije, studuje a pracuje v rozsáhlé a řídce osídlené zemi, která leží mezi Čínou a
Ruskem? Domluvíme se v Mongolsku česky? O Mongolsku vypráví paní Otgon Erdene
Erdenebat.

Zimbabwe

Prezentace krátce pojedná o historii Zímbabwe, jihoafrické země tvaru konvice na čaj.
Seznámíme se také s dnešní Zimbabwe, tím jak zde vypadá každodenní život a ukážeme
si některé kulturní rozdíly mezi Zimbabwe a Českou republikou.

Příběhy z Mayukwayukwa

Výstava ilustrovaných příběhů obyvatel uprchlické osady Mayukwayukwa v západní
Zambii nám umožňuje nahlédnout jak do výzev každodenního zambijského života
místních i uprchlíků i do nedávné historie několika zemí subsaharské Afriky. Součástí je
povídání s její autorkou, Pavlínou Trojanovou, která byla v osadě na stáži v roce 2015 a
opětovně toto léto.

Krátké filmy: krátké filmy s tématikou migrace, které natočila InBáze.

Bedýnky příběhů

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.



Bedýnka příběhů z Kazachstánu

V první části dílny si děti poslechnou
kazašskou pohádku „Moje děťátko je
nejlepší” v českém a kazašském jazyce.
Následuje povídání o této nádherné
zemi a jejích tradicích. Ukážeme si
nádherně zdobené tradiční oděvy a další
tradiční předměty.
Na výtvarné dílně, inspirované tradičními
rukodělnými technikami Kazachů, si
každý vytvoří originální podložku pod
šálek.

Bedýnka příběhů z Jakutska

V první části programu poslechnou děti
jakutskou lidovou pohádku o stařence
Bejbereken v českém a jakutském
jazyce. Dále si popovídáme o tradicích,
kultuře a zajímavostech této vzdálené
země. Ukážeme si jakutskou brumli -
starodávný hudební nástroj Jakutů, který
dokáže vyloudit přímo kosmický zvuk a
je už od pradávna považovaný za
nástroj šamanů.
V poslední části si společně vyrobíme
tradiční kožený talisman.



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.

Ochutnávka Ethnocateringu https://www.ethnocatering.cz

Ochutnávku specialit z Gruzie, Arménie,
Afgánistánu nebo Ukrajiny připraví sociální
podnik InBáze z. s. Kuchařky a kuchaři pracující v
Ethnocateringu jsou cizinci, kteří z různých
důvodů přišli, často s velmi pohnutými osudy,
hledat nový domov do České republiky.
Jejich přirozené know-how Ethnocatering využívá
a zároveň poskytuje férovou práci, která je jim
blízká.

Demokracie mýma očima

Workshop zahrnuje prezentaci krátkých
animovaných filmů vytvořených dětmi o jejich
zkušenosti s migrací a vlastním pohledu na
demokracii.
Součástí programu je výklad, debata a hry.

Workshop lektoruje Kateřina Knappová,
scénáristka, režisérka a iniciátorka projektu
Aniděti, Škola animovaného filmu.

https://www.ethnocatering.cz

