
NABÍDKA vzdělávacího projektu "O ZVÍRATECH A LIDECH", 
obsahujícího projekci česko-italského filmu "MÍR S TULENI" pro II. stupeň ZŠ, SOU, SŠ a VOŠ,
pojednávajícím o proměňující historii vztahu člověka a přírody na příkladu 
nejohroženějšího savce Evropy, tuleně středomořského, poutavou a zábavnou formou.

DESET VÝHOD KTERÉ ZÍSKÁ KAŽDÁ ŠKOLA, JEŽ SE ZÚČASTNÍ PROJEKTU
při objednání projektu na www.filmaskola.12opic.cz:

1. Filmové představení v nejlepší kvalitě  z filmové kopie ve vašem kině ( anebo v nižší kvalitě z DVD přímo ve vaší škole)  v rámci projektu "FILM a ŠKOLA"  ( datum a čas 
podle vašeho výběru  - dopoledne nebo odpoledne), doporučené AOPK Ministerstva životního prostředí ČR  jako vhodné doplnění výuky přírodovědných a humanitních 
předmětů nebo cizích jazyků, a  akreditované Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR pod č. 25688/2008-25-551. Projekce lze uskutečnit  i pro sluchově či slabě 
zrakové postižené studenty ze speciálních filmových kopií.
2. Nárok na slevu ze vstupného při projekci v kině až 50% na 1 studenta nebo pedagoga pro školní představení (podle typu kina), nebo slevu až 50% při projekci přímo 
ve škole z DVD kopie.

4. Nárok na metodický list a  studijní příručku  k pro učitele a studenty ZDARMA ; metodický list obsahuje  otázky k diskusi po promítání filmu a slouží učitelům ke shrnutí 
témat z promítaného filmu vhodných k výuce v rámci osnov pro II. stupeň ZŠ/ SŠ diskusi. Studijní příručka je doplněna bohatým obrazovým a fotografickým materiálem a 
seznamem literatury tištěné i interaktivní (dostupné na internetu).

3. Nárok na lektorský úvod ZDARMA  (před projekcí filmu v kině), zajištěný odborníkem z místní Agentury ochrany přírody a krajiny MŽP ČR, Českého svazu ochránců přírody a 
krajiny ČR, nebo jiným pedagogicky a odborně kvalifikovaným lektorem, vyškoleným akreditavaným pracovištěm Ministerstva školství a tělovýchovy ČR.

5. Možnost zajištění účasti tvůrců filmu na diskusi se studenty po projekci (režiséra, kameramana, nebo odborných poradců či expertů, kteří ve filmu vystupují).
6. Projekce filmu též vhodná pro výuku cizích jazyků se zaměřením na slovní zasobu s tematikou životního prostředí (italština a angličtina) s možnístí zaslání 

9. Každá škola, která navštíví projekce filmu v kině s více než 200 studenty (počty diváků se při opakovaných projekcích sčítají) má nárok na bezplatné získání 
unikátního česko-anglického ilustrovaného sborníku "O zvířatech a lidech" (vztah člověka a zvířete očima 20 renomovaných autorů různcýh profesí). Více na 
www.ozal.12opic.cz.
10. Každá škola, k terá navštíví projekce filmu v kině s více než 200 studenty (počty diváků se při opakovaných projekcích sčítají) bude automaticky zařazena do soutěže o 
poukazy na přírodovědně-naučný zájezd po Středozemním moři "po stopách tuleně středomořského" na katamaránu Valhalla pro 2 osoby (podzim-jaro 2010/2011). 
Každé škole bude po potvrzení objednávky filmového představení na www.filmaskola.12opic,cz zaslán jedinečný kód, která bude zařazen do soutěže. Výherní kód bude vylosován 
za účasti notáře 1. 9. 2010. Více informací na www.mirstuleni.cz a www.catamarane.eu. 

7. Nejvyšší kvalita obrazu a zvuku z projekce v kině (filmová projekce z 35mm filmového pásu se zvukem ve formátu Dolby Digital/ Dolby SR dle typu kina).
8. Každá škola, k terá se zúčastní v kině projekce má  nárok na získání vstupenky pro studenty i pedagogy do ZOO a SAFARI Dvůr Králové n./L., ZOO Liberec, nebo ZOO 
Ústí nad Labem s 50% slevou!
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1. Gymnázium, adresa Jan Pavel 233323112 35mm film. kopie 1.9.2009 28.2.2008 50 + 2 ANO NE Kino Art , adresa Fakturou SOUHLASÍM
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