
Scénář k rozhovoru s Mgr. Jitkou Viktorínovou

Forma výstupu: video

Tým ZŠ Švehlova ve složení Hana Bečirbašićová, Robin Běhal, Adam Čoček a Jakub
Voigts  se  spolu  s  vedoucí  učitelkou  Mgr.  Lenkou  Bičovou  scházejí  před  Vršovickou
sokolovnou.  Natáčejí  zde úvodní  část  ke své videoreportáži  v  rámci  projektu "Příběhy
našich sousedů" pořádaného organizací Post Bellum. Slova se ujímá Hana Bečirbašićová.

Přepis úvodní části:

H.B.:  "Dobrý  den,  jmenuji  se  Hana  Bečirbašićová.  Ráda  bych  Vám  představila  tým
Základní školy Švehlova na Praze 10. Spolu se mnou ho tvoří moji spolužáci z IX. třídy –
Robin Běhal, který nás právě natáčí, Adam Čoček a Jakub Voigts. Nacházíme se před
Vršovickou sokolovnou, kde se setkáme s paní Mgr. Jitkou Viktorínovou."

Následuje setkání s paní Viktorínovou doprovázené krátkým neformálním rozhovorem pro
bližší seznámení a navození příjemné atmosféry.

Poté  probíhá  vlastní  natáčení  vzpomínek  pamětnice.  Kromě videokamery  je  použito  i
audionahrávadlo zapůjčené pro tyto účely společností Post Bellum.

Rozhovor vede Hana Bečirbašićová a pokládá paní Viktorínové otázky:

1. Paní Viktorínová, můžete nám říct celé Vaše jméno a kdy a kde jste se narodila?
2. Jak vzpomínáte na své dětství a na svou rodinu?
3. Jak Vaši rodiče prožívali období 2. světové války?
4. Kdo Vás přivedl k filmu?
5. Jak na toto období vzpomínáte?
6. Co Vám tato zkušenost dala?
7. Litovala jste někdy, že jste se nemohla dále věnovat herectví?
8. Od které doby jste členkou Sokola? Co pro Vás členství v něm znamená?
9. Jak jste se dostala k práci ve školství?
10.Co pro Vás bylo největší motivací k práci s dětmi?
11. Jak jste se dostala k možnosti zakládat školy v Africe? O jaký typ školy se jednalo?
12.Jak dlouho jste v Africe žila?
13.Co pro Vás tato zkušenost znamenala?
14.Jak se díváte na dnešní školství?Co byste učitelům a žákům do budoucna přála?

Rozdělení úkolů mezi členy týmu při natáčení:

Reportérka: Hana Bečirbašićová

Kamera: Robin Běhal

Režie: Adam Čoček

Fotografie: Jakub Voigts

Zpracoval team ZŠ Švehlova na Praze 10


