
Novinky ze školy Michael

Školní aktivity na konci
školního roku

Po dlouhé koronavirové distanční výuce naše
škola na konci školního roku připravila pro
studenty spoustu sociálně podpůrných aktivit.
Jejich smyslem bylo především podpořit vztahy ve
třídě, protože dlouhou dobu se spolužáci neměli
možnost potkávat. Tyto aktivity měly podpořit tzv.
wellbeing studentů. Volili jsme aktivity, které byly
navíc obohacující v oblasti historické,
kunsthistorické nebo environmentální. Naši
studenti z prvních ročníku např. vyrazili poznávat
osudy 20. století do Terezína. Cestou vlakem si
po mnoha měsících opravdu užívali přítomnosti
svých spolužáků a zvesela si povídali.
Následovala asi 3kilometrová cesta směr Malá
terezínská pevnost. Prošli se městem, které
poznamenalo nejeden lidský osud, a následně
vstoupili do Malé pevnosti. Zhlédli též
propagandistický dokument z doby druhé světové
války a navštívili Muzeum ghetta a židovský
hřbitov. Další třída studentů se vydala do Divadla
pod Palmovkou. Zde se kromě prohlídky zákulisí
a celého zázemí divadla seznámili také s jeho
provozem a různými záludnostmi a pikantnostmi,
o kterých nemá běžný divák ani potuchy. Jako
návštěvníci si také mohli vyzkoušet, jaké to je stát
přímo na podiu a hledět jako herci do jeviště.
Nakoukli také do šaten a maskéren známých
herců. Zajímavou aktivitou byl pro studenty
fotografy třetího ročníku několikadenní výlet do
zatopeného lomu. Studenti mohli v klidu pracovat
na svých klauzurních pracích, které se nesly v
duchu sci-fi příběhu. Zde se učili pracovat s
různými světelnými efekty, fotit pod vodou, fotit ve
tmě nebo do fotografie přenést příběh
transformované krajiny, která není z tohoto světa.



Blíží se festival Čtení ve vlaku 

Zveme vás nejen na akce výtvarných uměleckých
kruhů, ale také těch literárních. Škola Michael ve
spolupráci s VŠKK již po osmé připravuje festival s
názvem Čtení ve vlaku. Letošní ročník proběhne
od 13. 9. do 16. 9. ve vybraných vlakových
spojích. Můžete se těšit na autorská čtení
známých spisovatelů. V našem repertoáru najdete
například jména:

Halina Pawlowská | Michal Viewegh | Kristýna
Sněgoňová | Ivona Březinová | Pavel Renčín | Emil
Hakl | Iva Hadj Moussa | Martina Blažeková | Petr
Stančík | Jiří Březina | Tomáš Zmeškal | Michala
Jendruchová | Jiří Dědeček | Dora Čechova | Petr
Pazdera Payne | David Laňka | Marek Šindelka |
Irena Obermannová | Martin Hobrland | Michaela
Merglová | Veronika Krištofová | Petra Kubašková |
Martin Paytoka | Petr Borkovec.

Přispějí zde také vybraní studenti z řad VŠKK. Tak neváhejte a pojeďte s námi na literární výlet!

                                       

Tento projekt je realizován s finanční podporou
hlavního města Prahy.

Seznamte se 1. ročníkem
našeho studentského
festivalu FILMSTAR

Studentský filmový festival FILMSTAR
zastřešuje a rozvíjí talent v oboru filmová tvorba
z pohledu studentů střední školy. Přihlášené
filmy nejsou omezeny žánrem, soutěžit tedy
mohou filmy hrané, dokumentární i animované.
Přihlásit se mohl kdokoliv ze studentů pražských
středních škol. Představíme vám 17 soutěžních
filmů, které budou hodnoceny jak odbornou
porotu složenou z filmových profesionálů a
výrazných osobností současného dění ve
společnosti, tak diváckou porotou. 

Všechny přihlášené snímky jsou zařazeny do
projekce dne 2. 9. 2021. Vítězné 3 snímky
vybrané odbornou porotou a diváky budou
oceněny. O výsledcích Vás budeme informovat v
příštím newsletteru. Více o festivalu také zde.

https://www.skolamichael.cz/cs/projekty/filmstar/
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Zde naleznete zásady zpracování Vašich osobních údajů
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