6.
DĚJINY PRO 21. STOLETÍ:
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
„Pestrost výuky, každá skupina reaguje a plánuje jiným způsobem – to je jednoznačný přínos. Donutili jsme
se poslouchat navzájem, hledat kompromisní řešení a spolupracovat. Nebyla jsem řídící prvek, byla jsem jen
člen kolektivu. Mnohdy jsme museli respektovat názor žáků, kteří nechtěli postupovat podle návrhu většiny.
Byla to práce napínavá i pro mě – netušila jsem, jestli plány žáků budou doopravdy splněny.“
Lada Cejpová, učitelka ZŠ M. Choceňského, Choceň, 2014

Co naleznete v této kapitole?
• Deset příkladů dobré praxe, jak při výuce
moderních a soudobých dějin na základních
a středních školách pracovat s tématem
paměti a jak společně s žáky badatelským
způsobem objevovat a reflektovat nejen
vzpomínky pamětníků, ale také paměť věcí a míst.
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Dějiny pro 21. století:
příklady dobré praxe
Příklady dobré praxe obsažené v této kapitole
shrnují zkušenosti vyučujících a žáků z devíti pilotních mimopražských základních
a středních škol, které v rámci projektu Dějepis
v 21. století hledaly a ověřovaly nové možnosti,
jak při výuce moderních a soudobých dějin pracovat s tématem paměti a využívat didaktický
potenciál vzpomínek pamětníků.
Do projektu se v letech 2012–2014 zapojilo
postupně patnáct mimopražských škol, jejichž
společným metodickým východiskem se stala
projektová výuka. Z praktických zkušeností se
pak rodily náměty pro teoretickou reflexi i další
experimenty. Výsledky společných diskusí
a vzájemných inspirací jsme zúročili především
v první části této knihy. Vzhledem k jejímu
omezenému rozsahu jsme však pro druhou
část mohli vybrat pouze deset reprezentativních příkladů dobré praxe. Dokumentaci všech
školních projektů, které byly v uplynulých třech
letech realizovány, naleznete na webu Dějepis
v 21. století v sekci Projektová výuka.317

2008, v letech následujících už pedagogové neváhali využít cíleně vytvářený prostor, aby metodická východiska i formáty projektů libovolně
upravovali a hledali své vlastní, originální cesty.
Jediným omezením bylo časové ohraničení
zkoumaného období lety 1938–1989, na která
byl projekt Dějepis v 21. století zaměřen.
Koncentračním jádrem320 většiny pilotních
projektů se stalo obecné historické téma, které
vyučující dále dělili do podtémat (např. historie
mojí rodiny, normalizace). Mezi příklady dobré
praxe jsme zařadili projekty, které mohou být
inspirativní zejména z hlediska zpracování
závěrečných výstupů:
•

•

•

•
Autorky a autoři příkladů dobré praxe sepsali
své zkušenosti do strukturované podoby podle
jednotné osnovy, která se pro reflektovanou
prezentaci průběhu a výsledků pilotních
školních projektů osvědčila již v minulosti.318
V žádném případě nám však nešlo o unifikaci
jejich zkušeností. Každý školní projekt má svá
specifika, která vyplývají z jeho cílů a forem
řešení.
Jestliže v prvním roce vycházela metodika
pilotních školních projektů především z projektu Velké a malé příběhy moderních dějin319, který
realizuje Skupina vzdělávání ÚSTR již od roku
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žákovské dokumentární filmy (projekt Jany
Galgociové z Gymnázia Polička Jak dějiny 20.
století „zasáhly“ moji rodinu);
projektový den (projekt Co bychom měli vědět
o normalizaci aneb Zkusme si jeden den realizovaný Michaelou Jančovou na ZŠ a MŠ Mateřídouška Pod Skalkou v Přerově-Předmostí);
mezitřídní prezentace (Střípky z normalizace:
Učíme se navzájem Ivy Vachkové na Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí);
žákovské knihy (projekt Lady Cejpové
Normalizace dětskýma očima na ZŠ M. Choceňského v Chocni).

Mezi projekty, které vycházely z konkrétního
podnětu souvisejícího s reálnou situací nebo
potřebou školy, bychom mohli zařadit:
•

•

projekt Škola základ života aneb Do školy
v Kamenici chodil každý, při kterém žáci pod
vedením Vlasty Hartvichové zpracovávali
historii školy u příležitosti výročních oslav
projekt Velké a malé příběhy moderních dějin na
zlínském gymnáziu, kdy na základě rozhovorů
s pamětníky žáci Gymnázia Lesní čtvrť ve

•

Zlíně pod vedením Ivany Mišurcové připravovali jeden z programových bloků pro
každoroční červnový projektový den
projekt Špičaté výročí na Gymnáziu Nymburk,
kde žáci dějepisného semináře pod vedením
Heleny Hantonové připravovali sborník
k minulosti gymnázia u příležitosti 111. výročí založení školy.321

Výchovně-vzdělávací cíle, tedy zamýšlené
změny v chování žáků, kterým byly podřízeny
obsah, téma i jednotlivé činnosti projektu, se
staly primárním východiskem projektu Poznej
své město a v něm svou rodinu, který realizovala
s žáky 9. ročníku Michaela Jančová na ZŠ a MŠ
Mateřídouška Pod Skalkou v Přerově-Předmostí.
Sledují je však pochopitelně i všechny ostatní
školní projekty.
Projekty realizované na základě formulace
problémové otázky zastoupeny nejsou, i když
tímto směrem se některé dílčí aktivity ubíraly.
Například jedna skupina žáků z Gymnázia J. A.
Komenského v Novém Strašecí pojala zpracování tématu spartakiáda jako problémové tázání,
zda pořádání této masové akce a účast pamětníků na ní byly motivovány spíše ideologicky
nebo zájmem o sport a nové zážitky (viz také
Kapitola 2).
Formu badatelského projektu měl projekt
litovelského Gymnázia Jana Opletala Hřbitov –
místo poznání aneb Významné osobnosti litovelského
hřbitova nejen 20. století, při kterém studenti
dějepisného semináře pod vedením Lucie Babišové dokumentovali ve spolupráci s městským
muzeem místní hřbitov.
Tříletá pilotáž naznačuje, že současná podoba
školních vzdělávacích programů a organizace
studia, zejména na standardních státních

gymnáziích, do značné míry limituje didaktické příležitosti, které práce s pamětníky
a školní projekty žákům nabízejí. Významným omezením je na řadě škol i nízká úroveň
mezipředmětové spolupráce. Z hlediska přísného uplatnění pedagogické terminologie by
tedy většina zde prezentovaných příkladů dobré
praxe spadala spíše do kategorie tematické integrované výuky322 (viz Kapitola 5, Tabulka 7).
Argumentovali jsme však již výše, že pro
potřeby funkčního dorozumění mezi světem
teorie a praxe bylo třeba volit mírnější kritéria
pro rozlišování mezi projektovou a integrovanou tematickou výukou (oddíl 5.2). Klíčovou se
pro nás stala míra naplnění, nikoli splnění či
nesplnění podmínky samostatného uplatnění
žáků. V meziročním srovnání se pak ukázalo,
že i díky tomu se učitelům pilotních škol dařilo
míru participace žáků v různých fázích projektů postupně zvyšovat.
Pedagogové pilotních škol tedy sice od počátku vystupovali v roli poradců, ale po většinu
školního roku to byli především oni, kdo plánovali a řídili činnost žáků na určitém tématu
a vedli je krok za krokem ke splnění dílčích
úkolů. Větší míra samostatnosti a tvořivosti
na straně žáků se tak většinou projevila až při
tvorbě závěrečných výstupů. S přibývajícími
zkušenostmi, jak ostatně ilustruje i úvodní citát
a první dva příklady dobré praxe ze Základní
školy M. Choceňského v Chocni, se odvaha
vyučujících opustit roli hlavního řídícího činitele a přenechat i s rizikem nejistého výsledku
iniciativu žákům zvyšovala.
Nechť jsou nám tedy uvedené projekty příslovečnými exemply, která nás pohnou k samostatným výpravám za dobrodružstvím (historického) poznání!
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Příklady dobré praxe

Seznam užitých zkratek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzdělávací obory:
• Dějepis (D)
• Český jazyk a literatura (ČJL)
• Výchova k občanství (VO)
• Informační a komunikační technologie (ICT)
• Základy společenských věd (ZSV)
• Výtvarná výchova (VV)
• Zeměpis (Z)

6. 1 Normalizace dětskýma očima
6. 2 Totalitní režimy a osudy mé rodiny
6. 3 Výstava Škola – základ života aneb Do školy v Kamenici chodili všichni
6. 4 Hřbitov – místo poznání aneb Významné osobnosti litovelského hřbitova nejen 20. století
6. 5 Jak se žilo našim prarodičům aneb Retro 58 EXPO
6. 6 Střípky z normalizace: Učíme se navzájem
6. 7 Jak dějiny 20. století „zasáhly“ moji rodinu
6. 8 Co bychom měli vědět o normalizaci aneb Zkusme si jeden den
6. 9 Jak se žilo v době normalizace
6. 10 Velké a malé příběhy moderních dějin na zlínském gymnáziu
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Průřezová témata:
• Osobnostní a sociální výchova (OSV)
• Výchova demokratického občana (VDO)
• Mediální výchova (MV)
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
• Multikulturní výchova (MuV)
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6. 1 Normalizace dětskýma očima
Motto: „Závěrečnou podobu knih včetně grafické úpravy sestavovala v každé třídě dvojice dobrovolníků.
Po vypracování kapitol mohli žáci na závěr porovnat nejen vyprávění pamětníků navzájem, ale porovnat
i jejich hodnocení doby s ‚učebnicovou‘ verzí. Do knihy se to promítlo tím, že každou kapitolu uvozuje krátké
‚odborné‘ zhodnocení tématu vzpomínání.“

Kontext
Základní škola M. Choceňského v Chocni je jednou ze dvou základních škol ve městě. Je plně
organizovaná, v každém ročníku jsou 2–3 kmenové třídy. Průměrný počet žáků ve třídě je 27. Ve
školním roce 2012/2013 studovalo na škole 519 žáků. Projektu se účastnili žáci 9. ročníků (26
žáků z 9. A, 29 žáků z 9. B). Projektová výuka v dějepise je na škole tradiční a žáky je velmi
oblíbená. Dějepisné projekty využívající metody orální historie se na škole ve spolupráci s ÚSTR
zpracovávají už od roku 2010/2011.
Východiska a hlavní cíle
Vzhledem k reálné situaci výuky na základních školách v druhé polovině 9. ročníku je často obtížné žáky motivovat ke studiu jakéhokoliv předmětu. Projekt využívající metodu orální historie
může být z hlediska motivace vítanou změnou. Hlavním cílem bylo prohlédnout rodinná alba
a na základě provedených rozhovorů zjistit, jak se žilo dětem a mladým lidem v době normalizace, jak vůbec tuto dobu vnímali „svýma očima“. Při závěrečné reflexi měli pak žáci konkrétně
vyhledat a pojmenovat rozdíly a shody v hodnocení této doby v učebnicích a ve vzpomínkách
pamětníků.

Autorka

Lada Cejpová, ZŠ M. Choceňského 211, Choceň 565 01

Spolupráce

Orlické muzeum Choceň

Anotace

Žáci devátých tříd na základě několika tematických rozhovorů a fotografií zachytili osobní prožitky
a dojmy pamětníků a porovnali je s oficiální verzí hodnocení normalizace v učebnici. Názory pamětníků
shrnuli a porovnali, doplnili fotografiemi a zpracovali do tematických kapitol (např. škola, volný čas,
koníčky a sbírky, vojna, oblíbený módní doplněk apod.). Vznikly tak knihy sepsané samotnými žáky,
které byly slavnostně pokřtěny za přítomnosti rodičů-pamětníků na červnovém loučení žáků 9. ročníků
se základní školou. Knihy jsou k dispozici všem zájemcům ve školní knihovně.

Klíčová slova

normalizace, dětství, škola, pionýr, kroužky, volný čas, dovolená s rodiči, „Husákovy děti“

Místo/-a realizace

ZŠ M. Choceňského Choceň, badatelna Orlického muzea v Chocni

Celková doba realizace
září 2012 – červen 2013

Cílové skupiny
Projektu se účastnili žáci 9. ročníků v počtu 55 žáků.
Obsah a průběh projektu
Počátečním impulsem k našemu projektu byly fotografie z let 1968–1989, které žáci našli ve
svých rodinných albech. Po prohlédnutí fotografie měli popsat, co je na ní asi zachyceno, a doma
od rodičů zjistit, zda jejich verze odpovídala realitě. Důležité bylo zjistit, kdy fotografie vznikla.
Dalším krokem bylo dobu vzniku fotografie zařadit do našich dějin a tady rodiče žáků poprvé
použili slovo „normalizace“. Hledali jsme význam tohoto slova opět u rodičů a zjištěné „definice“
pak porovnali s verzí v učebnicích a slovníku.
Tím se otevřel prostor se na základě rozhovorů seznámit blíže se vzpomínkami našich pamětníků. Na tvorbě témat pro rozhovory se podíleli sami žáci. Nejvíce je zajímalo, jak jejich rodiče
trávili volný čas. Ten se stal tématem prvního rozhovoru. Přehrávání rozhovorů, metodika vedení
rozhovoru a jeho přepis byly náplní prvních konzultačních hodin. Na konzultace se žáci zapisovali podle potřeby po 5–8členných skupinkách. Rozhovor musel být odevzdán do konkrétního
termínu, protože byl součástí klasifikace v prvním pololetí. V tomto okamžiku pracovalo všech 55
žáků a zadané úkoly byli schopni splnit všichni.
Práce na projektu pokračovala i ve druhém pololetí, kdy žáci vedli rozhovory s pamětníky na
téma dovolená a prázdniny, škola, koníčky a sbírky, vojna, oblíbený módní doplněk. Konzultace
probíhaly pravidelně ve čtvrtek odpoledne a žáci je využívali. Během vedení těchto rozhovorů nenašli tři žáci plnou podporu rodičů, a rozhovory s nimi tak nemohli provádět. Po vzájemné doho-
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dě si proto vybrali náhradní úkol, který pojmenovali Naše město dříve a dnes. Na základě fotografií
z archivu Orlického muzea Choceň a svých autorských fotografií sestavili dvojice konkrétních
míst našeho města. Srovnávali rok 1979 a 2013.
V závěrečné fázi projektu (duben – květen) pracovala v každé třídě jedna skupina žáků na sestavení kapitoly o jednom konkrétním tématu. V každé třídě tedy pracovalo devět skupin na devíti
kapitolách. Výsledkem práce pak byly dvě knihy: Normalizace dětskýma očima (vypracovala třída 9.
A) a Střípky vzpomínek našich rodičů v době normalizace (vypracovala třída 9. B). Závěrečnou podobu
knih včetně grafické úpravy sestavovala v každé třídě dvojice dobrovolníků. Po vypracování kapitol mohli žáci na závěr navzájem porovnat nejen vyprávění pamětníků, ale i jejich hodnocení
doby s „učebnicovou“ verzí. Každou kapitolu uvozuje krátké zhodnocení tématu, které žáci psali
odborným stylem. Problém s úplným dokončením rozhovorů ve druhém pololetí měli pouze
dva žáci. Vzhledem k tomu, že o náhradní úkoly zájem neměli, za svou práci nebyli hodnoceni.
Ostatní svá díla pokřtili na červnovém rozloučení s devátými ročníky.
Vazba na vzdělávací cíle
Po celou dobu všechny klíčové kompetence.
Průřezová témata: OSV, VDO, MV
Vzdělávací obory: D, ČJL, VO, ICT
Výsledky jednotlivých aktivit
• Nahrání a přepis rozhovorů s pamětníky
• Komentované fotografie z rodinných alb ze sledovaného období
• Soubor srovnávacích fotografií našeho města za normalizace a dnes
• Dvě knihy: Normalizace dětskýma očima (9. A), Střípky vzpomínek našich rodičů v době normalizace (9. B)
Výsledky průběžné práce žáků (vybrané fotografie a rozhovory) byly uchovávány ve složce každého žáka u učitele. Finální výsledek – dvě knihy – je k dispozici vyučujícím dějepisu, žákům
a dalším zájemcům v knihovně ZŠ M. Choceňského.
Systém pedagogického hodnocení
• Sebehodnocení a vzájemné hodnocení probíhalo průběžně při projektových hodinách.
• Formativní hodnocení: V průběhu práce byly jednotlivé výsledky hodnoceny na konzultačních hodinách. Konzultace probíhaly podle zájmu žáků každý čtvrtek po vyučování pro
skupiny max. po 8 žácích.
• Sumativní hodnocení učitelem proběhlo ve dvou fázích:
• První část práce byla hodnocena v lednu známkou a stala se součástí hodnocení za 1. pololetí.
Do známky se promítlo splnění čtyř úkolů (výběr vhodné fotografie, zapsání příběhu fotografie, sestavení definice normalizace na základě rozhovorů s pamětníkem a vypsání této definice
z některé učebnice nebo slovníku a zápis prvního rozhovoru).
• Druhá část hodnocení proběhla v dubnu opět známkou počítanou do klasifikace. Tentokrát
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se hodnotilo provedení čtyř tematických rozhovorů a jejich přepis, popř. splnění náhradního
úkolu.
Další hodnocení se týkalo skupiny dobrovolníků, kteří připravovali text a fotografie ke konečné
kompletaci. Byli odměněni pochvalou za práci pro třídu a věcnými odměnami.
Zdroje
Rodinná alba, vyprávění pamětníků, fotoarchiv v Orlickém muzeu Choceň, různé učebnice dějepisu, Slovník cizích slov.
Pomůcky, materiál
Psací potřeby, diktafony, MP3 přehrávače, počítače, skenery, digitální fotoaparát.
Reflexe a přínos do budoucna
Metoda vedení rozhovorů s pamětníky žáky velice upoutala. Oceňovali možnost přimět členy rodiny zavzpomínat na dobu možná nedávnou, ale tolik odlišnou a pro tazatele zajímavou. Z průběhu projektu lze usuzovat, že práce se soukromými archivy a rozhovory se členy vlastní rodiny
jsou pro žáky jednoznačně přínosem. Upevňují rodinné vazby. Žákům umožňují uvědomit si
spojení dějinných událostí s děním ve vlastní rodině. Rozvíjejí u nich jednoduché badatelské
dovednosti. Žáci se učí pracovat s technikou, využívají vědomostí z českého jazyka, při přepisu
rozhovorů používají konkrétní slohový styl.
Jednoznačně pozitivní dojem je také na straně rodičů-pamětníků. Jsou potěšeni zájmem svého
dítěte o své dětství nebo mládí. Dnes už zřejmě není v rodinách tak běžné vypravování typu „to
když já jsem byl malý kluk…“ Velká většina rodičů však byla se zvoleným způsobem práce svých
dětí velice spokojená a podporovala je. Ze zpětné vazby je známo, že knihy Normalizace dětskýma
očima a Střípky vzpomínek našich rodičů v době normalizace nejenom sami přečetli, ale ještě je dále
půjčovali dalším členům rodiny a známým.
Jako největší komplikace se nakonec ukázala postprodukční práce na knize. Tisk do podoby
standardní knihy s pevnou vazbou přesahoval naše finanční i časové možnosti. Kromě finančních
nákladů jsme s žáky podcenili i formát. Před vytisknutím knihy ve formátu B5 by museli přepracovat knihy lámané ve formátu A4. Práci na knize by proto bylo vhodné ukončit včas a nenechávat finalizaci na hektické poslední týdny školního roku.
Projektový způsob výuky dějepisu je u nás ve škole oblíbený a žáci ho sami vyžadují. Proto v něm
budeme pokračovat i v příštích letech.
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6. 2 Totalitní režimy a osudy mé rodiny
Motto: „Mezi návštěvníky čítárny měly největší úspěch příběhy zpracované do podoby komiksu, svoje
hodnocení zanechali v návštěvní knize. My jsme si vzájemně hodnotili práce v tabulce a děti měly na závěr
napsat, jestli by do toho šly znovu. A šly. (…) Byl to jiný druh práce než běžná seminárka. V téhle práci nic
nezkopírují a já jsem mohla hodnotit jejich vlastní nasazení.“

Kontext
Základní škola M. Choceňského v Chocni je jednou ze dvou základních škol ve městě. Je plně
organizovaná, v každém ročníku jsou 2–3 kmenové třídy. Průměrný počet žáků ve třídě je 27. Ve
školním roce 2012/2013 studovalo na škole 519 žáků. Projektu se účastnili žáci 9. ročníků (26
žáků z 9. A, 29 žáků z 9. B). Projektová výuka v dějepise je na škole tradiční a žáky je velmi
oblíbená. Dějepisné projekty využívající metody orální historie se na škole ve spolupráci s ÚSTR
zpracovávají už od školního roku 2010/2011.
Východiska a hlavní cíle
Popularitu dějepisných projektů zajišťují ve škole „čítárny“, žáci si informace o projektu v 9.
ročníku předávají mezi sebou. Metoda vedení rozhovorů s pamětníky upoutala i žáky letošního
devátého ročníku, a iniciativa pracovat s pamětníky proto vzešla z jejich strany. Přemýšleli jsme,
jak zpracování opět trochu odlišit od předchozích let. Navíc se do přípravy promítla i myšlenka
na didaktické využití vzpomínek a vylepšení metodiky projektu, kterou jsem se inspirovala na
společných setkáních s dalšími pilotními učiteli. Cíl práce jsme tedy směrovali ke kvalitnímu
zpracování jednoho rodinného příběhu, který by byl s využitím maximálního množství dalších
pramenů zasazen do „velkých“ dějin.

Autorka

Lada Cejpová, ZŠ M. Choceňského 211, Choceň 565 01

Spolupráce

Orlické muzeum Choceň

Anotace

V rámci celoročního projektu žáci devátých tříd na základě rozhovorů, fotografií a dalších písemných
dokumentů zachytili osobní prožitky pamětníků z rodiny v protektorátním a komunistickém režimu.
Osudy svých příbuzných časově seřadili a zařadili na „časovou osu“ dějin naší vlasti. Vytvořili tím
složku s chronologicky řazenými příběhy, vždy časově vymezenými a doplněnými nashromážděnými
dokumenty. Složka může být v hodinách dějepisu využita jako „čítanka“, případně jako pracovní text.

Klíčová slova

totalitní režim, nacismus, odboj, komunistický převrat, kolektivizace, JZD, znárodnění, normalizace,
restituce, internace

Místo/-a realizace

Choceň a okolní vesnice (rodiny žáků), badatelna Orlického muzea v Chocni

Celková doba realizace
říjen 2013 – březen 2014

Cílové skupiny
Projektu se účastnilo 19 žáků 9. ročníků.
Obsah a průběh projektu
Oproti projektům v předcházejících letech jsem se rozhodla práci rozdělit do navazujících etap,
aby měli žáci v určitou chvíli prostor se rozhodnout, zda chtějí pokračovat, nebo ne. Jako motivaci pro téma rodiny jsme využili rodokmeny, které jsme zpracovávali už v 7. třídě. Žáci dostali
za úkol se k nim vrátit, doplnit je o další rodinné příslušníky a životopisná data. V tuto chvíli
pracovali všichni žáci 9. ročníku (celkem 65) a rozpracování rodokmenu bylo součástí hodnocení
pro první pololetí.
V druhé fázi, která už byla dobrovolná, měli žáci najít v rodině zajímavý osud nebo příběh člověka, který se „potýkal“ s velkými dějinami v období totalitních režimů, a vyhledat pamětníka,
který bude mít chuť a čas vyprávět o příběhu nebo osudu vybraného příbuzného. V této fázi se
do projektu přihlásilo 19 žáků na základě vlastního zájmu a se souhlasem rodičů. Rodiče jsem
o projektu informovala písemně a přiložila jsem letáček ÚSTR, podrobnosti jsem oznámila na
třídních schůzkách.
Od konce října jsme tedy pracovali intenzivněji s menší skupinkou. Žáci vyhledávali vhodné
fotografie v rodinných albech a osobní dokumenty (rodné listy, průkazy, vysvědčení). Na základě
rešerše všech dostupných pramenů mohli poté doplnit časovou osu a osud rodiny zařadit do světových a národních dějin. Průběžně jsme konzultovali výsledky rozhovorů. V únoru měli dobrovolníci vypracovat scénář komiksového zpracování příběhu.
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Kompletní složku Příběh 20. století měli žáci připravenu v březnu, kdy jsme mohli práci společně
zhodnotit a připravit popularizaci výstupů pro spolužáky. Zvolili jsme formu osvědčené čítárny,
kterou děti pomáhaly připravovat. Uspořádali jsme ji v týdnu od 10. do 14. března. Připravovali
plakáty, jmenovky a knihu návštěv.
Závěrečnou aktivitou bylo vyhodnocení čítárny. Společně jsme si prošli knihu návštěv a bodování
příběhů, které návštěvníky nejvíce zaujaly.
Vazba na vzdělávací cíle
Po celou dobu všechny klíčové kompetence
Průřezová témata: OSV, VDO, MV
Vzdělávací obory: D, ČJL, VO, ICT
Výsledky jednotlivých aktivit
• Vytvoření rodokmenu
• Přepis jednotlivých rozhovorů s pamětníky
• Shromáždění dokumentace z rodinných pramenů (fotografie z rodinných alb, osobní dokumenty)
• Komiksové příběhy
• Celoškolní čítárna Příběhů 20. století
Výsledky průběžné práce žáků (vybrané fotografie, dokumenty a rozhovory) byly uchovávány ve
složce každého žáka. Originály si žáci odnesli domů. Kopie jsou k dispozici vyučujícím dějepisu,
žákům a dalším zájemcům v knihovně ZŠ M. Choceňského.
Systém pedagogického hodnocení
• Sebehodnocení a vzájemné hodnocení probíhalo průběžně při projektových a konzultačních
hodinách.
• Formativní hodnocení: V průběhu práce byly jednotlivé výsledky hodnoceny na konzultačních
hodinách. Konzultace probíhaly podle zájmu žáků každý čtvrtek po vyučování pro skupiny
max. po 8 žácích.
• Sumativní hodnocení učitelem proběhlo ve dvou fázích:
•
První část práce byla hodnocena v lednu známkou a stala se součástí hodnocení za 1.
pololetí. Do známky se promítlo splnění čtyř úkolů (zpracování rodokmenu, zajištění podepsaného souhlasu pamětníka, nahrávka rozhovoru s pamětníkem a přepis rozhovoru).
•
Druhá část hodnocení proběhla v dubnu opět známkou počítanou do klasifikace. Tentokrát se hodnotilo finální zpracování příběhu a pomoc s přípravou čítárny.

Pomůcky, materiál
Psací potřeby, diktafony, MP3 přehrávače, počítače, skener
Reflexe a výhled do budoucna
Projekt naplnil očekávání moje i zapojených žáků. Všechny dílčí cíle se podařilo naplnit. Ve
druhé skupině příběhy nedokončili pouze dva žáci. Žáci si s vypracováním dali hodně práce.
Jedna aktivní dívka práci věnovala pod stromeček své mamince jako vánoční dárek. Myslím, že
složky se v některých rodinách stanou součástí rodinného archivu, až ji za několik let děti s rodiči
najdou, budou možná vděční, že se do něčeho takového pustili.
Čítárnu v učebně připravovaly děti samy. Musely připravit spoustu věcí. Každý žák měl svoji
složku, barevné jmenovky ze čtvrtek, knihu návštěv a plakátek, který vybarvovali při cvičení
z dějepisu a roznášeli je po celé škole. Pomáhali s dozorem, aby tam práce nezůstávaly o samotě.
Na tabuli bylo napsáno: „Napište nám, který příběh vás nejvíce zaujal.“ Mezi návštěvníky čítárny
měly největší úspěch příběhy zpracované do podoby komiksu, svoje hodnocení zanechali v návštěvní knize. My jsme si vzájemně hodnotili práce v tabulce a děti měly na závěr napsat, jestli by
do toho šly znovu. A šly.
Přišla se podívat kolegyně z pátých ročníků, kde v rámci vlastivědy probírají osobní dokumenty, se kterými se člověk v životě setkává. Takže je zajímaly rodné listy a oddací listy, podařilo se
propojit naši aktivitu s jejich učivem. Děti ze školy jinak chodily do čítárny samostatně o přestávkách bez doprovodu učitelů. Jediné zklamání celého projektu byl nezájem mých kolegů z druhého
stupně. Na čítárně jsem potkala jen čtyři kolegy a kolegyně, a pokud přišli ostatní, tak potají. Dětem to bylo docela líto, protože je osobně pozvali. I mně by pomohlo, kdyby mi češtinářky nebo
výtvarnice poskytly zpětnou vazbu, jak se dětem práce povedly a co udělat příště lépe.
Byl to jiný druh práce než běžná seminární práce. V téhle práci nic nezkopírují a já jsem mohla
hodnotit jejich vlastní nasazení. Mezi zapojenými dětmi byli dva budoucí gymnazisté a tři učitelky. Tak doufám, že to je i moje práce. Osobně se domnívám, že projekt umožnil těm aktivnějším,
aby vytvořili něco krásného a smysluplného. Už za mnou byla v červnu nová skupina dětí, které
chtějí příští rok také projekt zkusit. Během prázdnin mají prostor promyslet, jakou formu mu
společně dáme.

Zdroje
Rodinná alba a dokumenty osobní povahy, vyprávění pamětníků
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Přílohy

Normalizace dětskýma očima
2012-2013
Konečným výsledkem projektu
byly dvě knihy vzpomínek
Normalizace dětskýma očima
(9.  A) a Střípky vzpomínek našich
rodičů v době normalizace (9. B).
Obsah, grafiku i sazbu zpracovali
žáci sami.

Totalitní režimy a osudy mé rodiny 2013-2014
Žáci Lady Cejpové zpracovali rodinné příběhy v roce
2014 také komiksovou formou. S výsledky několikaměsíční práce seznámili spolužáky v „Čítárně“.
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6. 3 Výstava Škola – základ života
aneb Do školy v Kamenici chodili všichni
Motto: „Realizace výstavy se stala událostí, na níž participovali žáci, jejich rodiče, pedagogové i přátelé školy.
Tím, že se na ní podíleli sami žáci, přežila několik týdnů trvání, aniž by bylo cokoliv zničeno!“

Autorka

Mgr. Vlasta Hartvichová, ZŠ Kamenice, Ringhofferova 57, 251 68 Kamenice

Spolupráce

Členové občanského sdružení Obnovený ochotnický spolek Tyl na Nové Hospodě (založeno 1905),
pedagogický sbor a další zaměstnanci ZŠ Kamenice, bývalí učitelé ZŠ, spoluobčané – především rodiče
a prarodiče žáků, jejich příbuzní, přátelé školy, bývalí žáci, OÚ a KC Kamenice, Regionální muzeum
Jílové u Prahy, Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského Praha, ÚSTR

Anotace

Výstava Škola – základ života aneb Do školy v Kamenici chodili všichni se uskutečnila u příležitosti
15. výročí otevření přístavby nové školní budovy. Podstatou projektu bylo seznámení veřejnosti
s minulostí školy a školství v obci. Žáci se podíleli na přípravě výstavy. Zapojili se především do sběru
podkladů a dokumentů pro výstavu a vedení rozhovorů s pamětníky. Výstava se konala ve vstupním
vestibulu ZŠ Kamenice od 3. prosince 2012, kdy proběhl tradiční den otevřených dveří, do 2. února
2013. Projekt však s výstavou neskončil. Pokračoval i ve druhém pololetí dokončením rozhovorů
a jejich prezentacemi při výuce moderních dějin v hodinách dějepisu v 9. ročníku. Ve výuce byl využit
i získaný fotografický materiál.

Klíčová slova

ZŠ (ZDŠ) Kamenice, škola, učitelé, žáci, výročí, výstava

Místo/-a realizace

ZŠ Kamenice, Ringhofferova 57, 251 68 Kamenice a rodiny žáků

Celková doba realizace

Školní roky 2011/2012 a 2012/2013

Kontext
Základní škola v Kamenici je spádovou školou. Ve školním roce 2012–2013 školu navštěvovalo
přes 500 žáků ve 23 třídách. Obec i region v posledních letech prožívají bouřlivý rozvoj spojený s intenzivní výstavbou a přílivem nových obyvatel. Pro posílení vazeb mezi lidmi a získání
vztahu k novému bydlišti je pro nově příchozí seznámení s minulostí místa, v němž žijí, zásadní nutností. Jen tak zde lidé zakoření a naleznou pravý domov. Projektové vyučování je proto
i v tomto ohledu užitečnou didaktickou metodou, díky které mohou žáci řešit reálné úkoly, jež se
dotýkají jejich životů. Na škole se uplatňuje značný podíl výuky projektovým způsobem. Celoškolní projekty bývají zaměřeny environmentálně (např. Den Země), dílčí projekty však jsou
tradicí i v dalších předmětech včetně dějepisu.
Východiska a hlavní cíle
Ve školním roce 2012/2013 mělo uplynout patnáct let od otevření nové školní budovy, jež byla
přístavbou původní školy v Kamenici. Proto nás napadlo připravit výstavu o historii školy
a školství v Kamenici. Chtěli jsme využít především fotografické prameny z rodinných archivů,
školních a místních kronik. Kromě toho jsme počítali i s některými dobovými materiály (např.
učebnicemi, pomůckami, dokumenty a trojrozměrnými předměty). Důležitým obohacením bylo
zachycení vzpomínek pamětníků z řad bývalých i dnešních učitelů a žáků. Cílem výstavy bylo
představení minulosti školy a školství v Kamenici. Výstava se pak pro žáky stala motivací a výzvou ke zjišťování zajímavých informací o minulosti. Účast na její přípravě podpořila také posílení jejich sounáležitosti se zdejší základní školou. Zároveň si žáci osvojovali základní historické
pojmy a souvislosti i různé způsoby zjišťování a zaznamenávání historických informací, včetně
metody orální historie.
Cílové skupiny
Projekt byl určen především pro dobrovolníky z 9. tříd, případně z nižších ročníků. Ti se stali realizačním týmem, který vhodnou a zajímavou formou připravil prezentaci pro ostatní spolužáky.
Očekávala se jejich invence a kreativita.
Do sběru podkladů a dokumentů pro výstavu se zapojilo mnoho žáků napříč třídami druhého
stupně. Vedení rozhovorů s pamětníky se zúčastnilo kolem pětadvaceti žáků. Do zdárného konce
v podobě písemného zpracování rozhovorů dovedlo svoji práci čtrnáct žáků.
Výstava zprostředkovaně ovlivnila i komunitu obce, odhadovaný počet je 1 000 návštěvníků.
Obsah a průběh projektu
Vzhledem k rozsahu projektu trvala přípravná fáze několik měsíců. Ještě před prázdninami ve
školním roce 2011/2012 vznikl ve spolupráci s místním ochotnickým divadelním spolkem námět
výstavy a oslovili jsme veřejnost s prosbou o zapůjčení fotografií a jiných materiálů k výstavě. Výzvy jsme umístili na webu školy, v místním tisku, letákovou formou na nástěnkách ve škole i ve
městě, informovali jsme rodiče na třídních schůzkách. Žáci druhého stupně začali pátrat doma
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a u svých příbuzných. Definitivní podoba scénáře byla hotová v listopadu, s žáky jsme kopírovali
a popisovali fotografie a jiné písemné památky z historie školy.

Pomůcky
Diktafon, kopírka, tiskárna, PC, fotoaparát, výstavní panely (zapůjčeny od Kulturního centra
Kamenice), propagační materiály, fotodokumentace, učebnice, školní pomůcky aj.

Výstava byla zahájena na den otevřených dveří 3. prosince 2012. Žáci 9. tříd byli celý den průvodci a hostiteli, ukazovali exponáty a zájemcům mohli říci informace, které zjistili a které se nevešly
do popisků.

Reflexe a výhled do budoucna
Projekt byl úspěšný, neboť většinu zamýšlených výstupů se podařilo splnit.

Výstava byla vhodnou příležitostí vypracovat s dobrovolníky z 8. a 9. tříd tematicky zaměřené
rozhovory. Mohli si vyzkoušet jinou formu práce, než na jakou jsou ve škole zvyklí. Zadání bylo
širší – buď nechat vyprávět pamětníky jejich životní příběhy, nebo se přímo zaměřit na dětství,
školní léta a vztah ke kamenické škole.

Všechny žákovské práce i prezentace byly zajímavé, mnohé dokonce objevné a originální. Žáci si
doplnili svůj pohled na tzv. velkou historii o střípky z každodenního rodinného života. Naučili
se dát rodinnou minulost do kontextu doby. Okamžiky rozhovorů přispěly k zesílení rodinných
pout a k mezigeneračnímu setkávání.

Žáci, kteří se do obce a okolí přistěhovali teprve nedávno, zpracovávali nejčastěji první zadání.
Odevzdání prací měli posunuto na jaro 2013. Také někteří žáci zainteresovaní na přípravě výstavy
dokončovali svoje záznamy rozhovorů až v prvním čtvrtletí roku 2013. Rozhovory nakonec dokončilo a zpracovalo čtrnáct z nich. Ti pak své výsledky prezentovali spolužákům v hodině.

Realizace výstavy se stala událostí, na níž participovali žáci, jejich rodiče, pedagogové i přátelé
školy. Tím, že se na ní podíleli sami žáci, přežila několik týdnů trvání, aniž by bylo cokoliv zničeno!

Vazba na vzdělávací cíle
Po celou dobu všechny klíčové kompetence / Průřezová témata: OSV, MV
Vzdělávací obory: D, ČJL, VO, ICT
Výsledky jednotlivých aktivit
• Výstava Škola – základ života aneb Do školy v Kamenici chodili všichni
• Zpracované rozhovory
• Prezentace před spolužáky a pedagogy
Systém pedagogického hodnocení
Kritéria hodnocení odpovídala systému hodnocení ZŠ Kamenice. Od počátku projektu byla
žákům známa. Každý žák dostal zadání písemně. Byly mu známy závazné termíny i dílčí kroky.
Žáci byli hodnoceni průběžně, za kvalitně odvedenou práci a dodržení termínů dostávali pochvaly. Celkový výsledek jejich práce byl oceněn známkou a byl zohledněn v klasifikaci dějepisu.
Zároveň byli žáci vedeni k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení v konfrontaci s pracemi
a názory ostatních. Účinnou motivací žáků byla prezentace před spolužáky a učiteli, realizace výstavy a její odezva mezi veřejností. Nejlepším a nejvytrvalejším účastníkům projektu byl předán
pochvalný diplom s dárkem od ÚSTR – blokem s tužkou.

Výstava sklidila v Kamenici a okolí velkou pozornost a velmi pozitivní ohlasy. Byla hojně a opakovaně navštěvována. Lidé si cenili oživení vzpomínek, připomenutí svého dětství, dnes již
nežijících učitelů a spolužáků. Nové sousedy zaujala příležitost poznat blíže zdejší školu a místní
školství, jejich tradice i významné absolventy a učitele. Všichni oceňovali nápad a vynaložené
úsilí. Materiálu bylo shromážděno tolik, že ani nemohl být všechen vystaven. Z toho důvodu
bychom rádi navázali další výstavou, případně uvažujeme i o nějaké prezentaci v podobě dlouhodobější a trvalejší expozice a vydání reprezentativního sborníku.
Přílohy
Reflexe žáků s ročním odstupem
B. M.: Při loňském projektu [...] se dědeček rozpovídal a pověděl
mi hodně nových informací. Sice jsem leccos věděla nebo tušila, ale
bylo to fajn. Zároveň se mi líbilo pomáhat s přípravou výstavy.
Navštívila jsem jednu paní ze sousedství a ta mi půjčila mnoho
krásných fotografií z jejího dětství koncem 50. a počátkem 60. let
20. století. Všechny tyto fotografie byly vystaveny, což potěšilo mne
i zmíněnou sousedku. Dokonce se přijela na naši výstavu podívat.
T. V.: Těšilo mne, že jedna z nejstarších fotografií na výstavě byla ta, kterou mi půjčilababička. Je na ní její maminka před původní školou v Kamenici.

Zdroje
Archivní prameny – např. školní, pionýrské, obecní aj. kroniky, rodinné a školní dokumenty (vysvědčení, výkazy), fotografie, dobový tisk, pamětnická vypravování, úspěšné práce vítězů výtvarných a literárních soutěží apod.
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6. 4 Hřbitov — místo poznání aneb Významné
osobnosti litovelského hřbitova nejen 20. století
Motto: „Při zpracovávání medailonků chodili studenti do muzea, spolupracovali s místním kronikářem. Při
dokumentaci jsme narazili na celou řadu opuštěných hrobů a podle hřbitovních knih a matrik dohledávali,
kdo je tam skutečně pochován. Tuhle užitečnou databázi může muzeum využít, když se na ně někdo obratí
při hledání svých předků.“

Autorka

Mgr. Lucie Babišová, Gymnázium Jana Opletala Litovel, Opletalova 189, Litovel

Spolupráce

Muzeum Litovel (Muzejní společnost Litovelska)

Anotace

Kontext
Gymnázium Jana Opletala Litovel je školou s více než staletou tradicí. Bylo založeno v září roku
1901 a jeho novorenesanční budova se stala impozantním výrazem sebevědomí města. Dodnes patří mezi jedny z nejvýraznějších budov ve městě. V současnosti se jedná o státní všeobecné gymnázium, které nabízí čtyřletý a osmiletý vzdělávací program. Je fakultní školou Přírodovědecké
fakulty UP Olomouc a také školou, která je zapojená do sítě Přidružených škol UNESCO. Výuka
dějepisu je koncipována chronologicky s důrazem na regionální dějiny. Předmět je vyučován jako
povinný v 1. až 7. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. až 3. ročníku čtyřletého gymnázia s dvouhodinovou dotací v každém ročníku. Na výuku povinnou navazují povinně volitelné semináře
nabízené v 7. a 8. ročníku osmiletého gymnázia a 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Semináře
zahrnují úvod do studia historie a dále prohlubují učivo v jednotlivých tematických celcích.
Východiska a hlavní cíle
Iniciátorem projektu bylo Muzeum Litovel, které stálo před úkolem zdokumentovat stávající
situaci litovelského hřbitova před jeho revitalizací a likvidací některých opuštěných hrobů. Tato
potřeba se navíc propojila s rostoucím zájmem místních obyvatel, ale také turistů o pátrání po
předcích a tzv. hřbitovní turistiku. Projekt byl realizován ve spolupráci Muzea Litovel se žáky
3. a 4. ročníku, zejména z dějepisného semináře, kde měli o problematiku hlubší zájem. Například proto, že pocházejí z Litovelska a mají v okolí rodinné vazby. Díky participaci na projektu si
žáci uvědomili souvislost regionálních dějin a dějin národních, ojediněle došlo také k propojení
dějin regionálních a rodinných. Žáci se také setkali s tématem smrti z jiného úhlu pohledu a projekt přispěl k vnímání hřbitova jako zdroje informací, místa poznání a hledání vlastní identity.
Cílové skupiny
Projekt byl určen pro žáky 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia.

Pod vedením pracovníků Muzea Litovel zdokumentovali žáci litovelského gymnázia stav městského
hřbitova před jeho kompletní revitalizací (a částečnou likvidací některých hrobů). Vypracovali fotodokumentaci jednotlivých sekcí hřbitova a dohledávali informace o opuštěných hrobech. Životní osudy
vybraných osobností, které jsou na hřbitově pohřbeny, zpracovali formou životopisných medailonů,
které dále poslouží potřebám města a muzea. Ať už pro účely genealogického bádání, nebo jako podklad
pro komentované prohlídky pro veřejnost.

Obsah a průběh projektu
Úkolem žáků 3. a 4. ročníků z dějepisného semináře bylo provést fotodokumentaci jednotlivých sekcí litovelského hřbitova. Životní osudy vybraných osobností, které jsou zde pohřbeny, se
posléze staly předmětem jejich dalšího pátrání. Výsledky svého bádání žáci zpracovali do podoby
medailonů, které budou nadále sloužit potřebám města a muzea a mohou se stát také vhodnou
pomůckou pro ty, kteří mají zájem pátrat po osudech svých předků na Litovelsku.

Klíčová slova

V průběhu září 2012 byli žáci seznámeni se záměrem projektu a proběhla diskuse v rámci dějepisného semináře. Diskutováno bylo téma hřbitova (vztah jednotlivých rodin k zemřelým, pietě,
způsobu pohřbívání apod.) a jeho místo ve společnosti (vč. pojmu „hřbitovní turistika“).

fotodokumentace, hřbitov, předek, medailon, významná osobnost

Místo/-a realizace

Gymnázium Jana Opletala Litovel, Muzeum Litovel, litovelský hřbitov

Celková doba realizace
září 2012 – červen 2013

Žáci byli v první fázi projektu (září – říjen) rozděleni do skupinek po 2–3, ve kterých prováděli fotodokumentaci jednotlivých částí hřbitova (počet žáků se odvíjel od velikosti zpracovávané sekce).
Vytvářeli také tabulky se seznamem hrobů a jmen pohřbených a jejich rodin. Zaznamenávali také
další identifikační informace týkající se jednotlivých hrobů. Na základě kvality zpracované části
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byli žáci ohodnoceni. Fotodokumentace a sběr dat probíhaly v rámci tří návštěv hřbitova, vždy
v době konání dvouhodinového semináře v odpoledních hodinách.
V druhé fázi projektu si studenti na základě diskuse vybrali významné osobnosti, jejichž hroby
byly zmapovány, a zpracovali samostatně životopisné medailonky zesnulých. Medailonky se staly
základem pro budoucí exkurzi (komentovanou prohlídku) hřbitova. Jako východisko sloužily studentům internetové zdroje, literatura, ale především zdroje Muzea Litovel a Muzejní společnosti
Litovelska a konzultace v rámci dějepisného semináře.
V rámci třetí fáze studenti pracovali s matrikami a hřbitovními knihami, kde dohledávali informace k opuštěným hrobům (např. jména majitelů hrobů, počet pohřbených osob a jejich životopisná data). Muzeum se takto snažilo předejít likvidaci hrobů významných osobností regionu
ze strany města (na základě zákona o pohřebnictví). Studenti pracovali ve skupinkách po dvou.
Docházeli do muzea, kde jsou matriky a knihy uloženy, v době dvouhodinového semináře (vždy
šest studentů), kdy paralelně probíhaly konzultace k medailonům vybraných osobností. Druhá
a třetí fáze probíhaly paralelně.
Jeden ze studentů zpracoval životní příběh významné osobnosti pohřbené na litovelském hřbitově
jako práci pro soutěž středoškolské odborné činnosti.323.
Vazba na vzdělávací cíle
Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů
Průřezová témata: OSV, MV
Vzdělávací obory: D, ČJL, ZSV, ICT
Výsledky jednotlivých aktivit
• První fáze: fotodokumentace, přehledové tabulky s daty a informacemi z náhrobků.
• Druhá fáze: medailonky osobností, exkurze s výkladem.
• Třetí fáze: rešerše k neoznačeným hrobům na základě matrik a hřbitovních knih uložených
v Muzeu Litovel.
Systém pedagogického hodnocení
Žáci byli v první fázi projektu ohodnoceni na základě práce, kterou ve dvojici či trojici odvedli při
dokumentaci vybrané části hřbitova (fotodokumentace, přehledová tabulka).
V druhé fázi projektu byly předmětem hodnocení samostatné práce – životopisné medailony.
Schopnost práce se zdroji a zpracování informací byly hodnoceny v rámci výstupu jednotlivých
žáků v průběhu exkurze, kdy byly medailonky osobností prezentovány ústně (studenti jsou
hodnoceni učitelem, ale hodnotí se také navzájem). Žáci také odevzdávali medailonek v písemné
podobě a tento písemný výstup byl klasifikován způsobem ve škole běžným.
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V rámci třetí fáze bylo hodnoceno zapojení žáků do práce s matrikami při dohledávání informací
k opuštěným hrobům. Žáci museli prokázat schopnost pracovat se statistickými informacemi
a formulovat na jejich základě relevantní závěry.
Zdroje
Náhrobky na hřbitově v Litovli, matriky a hřbitovní knihy (Muzeum Litovel)
Pomůcky, materiál
Fotoaparáty, kancelářské potřeby
Reflexe a výhled do budoucna
Dokumentace a fotodokumentace jsou archivovány jednak u koordinátorky projektu na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli (Mgr. Lucie Babišová), jednak v Muzeu Litovel (Mgr. Robert Najman).
Fotodokumentace a přehledové tabulky s informacemi z náhrobků poslouží Muzejní společnosti
Litovelska jako podklad pro uspořádání komentované prohlídky hřbitova pro veřejnost. V archivu
Muzea Litovel, které v regionu funguje jako zdroj informací pro jednotlivce pátrající po předcích,
budou přístupny také zájemcům o genealogický výzkum. Shromážděných údajů by rádo využilo
samotné město Litovel, spravující litovelský hřbitov (odbor bytového hospodářství).
Práce na projektu byla pro žáky jednoznačně přínosem. Žáci si uvědomovali spojení s regionálními dějinami a docházeli k poznání, že hřbitov je nejenom místem odpočinku našich předků, ale
také zdrojem cenných informací. Jako významný lze také označit fakt, že se podíleli na uchování
cenných informací pro budoucí generace.
Žáci se také učili ovládat základní badatelské techniky, a především zpracovávat získané informace
do podoby užitečného výstupu.
Jednoznačně pozitivní dojem z realizace projektu je také na straně Muzea Litovel a Muzejní společnosti Litovelska. Nejenže došlo k intenzivnějšímu propojení a spolupráci těchto institucí s institucí
vzdělávací. Ze strany Muzea Litovel již vzešel nový impulz k další spolupráci. Řada studentů gymnázia pochází z obcí v blízkosti Litovle, ve kterých se nacházejí menší obecní hřbitovy. Muzeum
Litovel by jejich prostřednictvím rádo rozšířilo již existující databázi. Studenti by ve svých obcích
zjišťovali stav místního hřbitova (historie hřbitova samotného, stav a existence hřbitovní knihy,
plány jednotlivých obcí do budoucna, významné osobnosti apod.). Pro Muzeum Litovel by tyto
informace byly cenné především s ohledem na badatele a také na rozšíření již stávající databáze.
Pokračování projektu
Ve školním roce 2013/2014 se původní plán muzea na rozšíření databáze zrealizoval. Studenti ve
svých obcích zjišťovali stav místního hřbitova, pracovali ve skupinkách po dvou nebo třech žácích
dle velikosti obce. Dohledávali informace v obcích Cholina, Pňovice, Měrotín, Červenka a Náměšť na Hané, patřících do Mikroregionu Litovelsko.
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Pro potřeby strukturovaného výzkumu jsme využívali následující okruh otázek:

Ukázky medailonků

Okruhy tázání pro výzkum dějin hřbitova

Emilie Lakomá

1. Základní informace o hřbitově
• základní datace (odkdy se na hřbitově pohřbívá, souvislosti vzniku apod.)
• historie hřbitova (významné pohřby, osobnosti, architekti hřbitova apod.)
• aktuální stav hřbitova (matriky, hřbitovní knihy, počet hrobů, na koho se obrátit v obci v souvislosti s dohledáváním informací/předků, plán do budoucna – revitalizace/investice apod.)
2. Dokumentace
• aktuální fotografie hřbitova současného stavu + dohledat jakékoliv jiné foto hřbitova (scan)
• plánek hřbitova
Přílohy

Emilie Lakomá se narodila 24. července 1876 v Seničce. Pocházela z velké rodiny, měla devět sourozenců. Stala se učitelkou
a pracovala v Laškově, Konici, Litovli a v roce 1904 odešla do
Jaroměřic nad Rokytnou.
1. září 1906 začala učit na tamější dívčí měšťanské škole.
Po 2 letech se však stěhuje do Litovle a začíná zde učit. Roku
1907 se opět vrátila zpět. Na dívčí škole pracovala dlouhých 29
let, z toho posledních 5 let jako ředitelka.
V Jaroměřicích nad Rokytnou se seznámila se svou životní láskou Otokarem Březinou. Ráda ho poslouchala a jeho výroky si psala na lístky papíru. Ty později
použila ve svých dílech Úlomky hovorů Otakara Březiny, které byly vydány až 40 let po její smrti.
S Březinou se vídala až do jeho smrti roku 1929.
Každý rok trávila prázdniny v Litovli. Po odchodu do důchodu se tam přestěhovala do domu na
Třebíčské ulici. Zemřela 23. října 1952 a její tělo bylo pochováno v rodinné hrobce na litovelském
hřbitově.324
Zpracovala: Kateřina Dostálová

Gustav Fryštenský
Řeckořímský zápasník Gustav Fryštenský, dodnes symbol síly a vzor mnohých.

Studenti dějepisného semináře litovelského gymnázia dokumentovali před plánovanou revitalizací
městský hřbitov. Fotografie zachycují průběh
dokumentace hrobů a komentovanou prohlídku
významných míst hřbitova, pořádanou ve spolupráci s Muzejní společností Litovelska.

Narodil se 18. května 1879 v obci Kamhajek, nacházející se ve Středočeském kraji. Zde se vyučil
v oboru řezník a vydal se do světa za prací, kterou našel v jednom brněnském řeznictví. Tam také
v roce 1900 začal navštěvovat tamní Sokol a atletický klub Hellas.
Ještě téhož roku bojoval v řeckořímském zápase ve Vyškově, kde nastoupil proti již slavným moravským silákům a překvapil obecenstvo svým vítězstvím. Tři roky nato odjel bojovat do Rotterdamu,
kde se stal amatérským mistrem Evropy.
Po návratu do Brna však přišel o místo řezníka a jiné nenašel. I proto se Fryštenský definitivně rozhodl pro profesionální kariéru zápasníka, při níž poznal mimo jiné i Jižní a Severní Ameriku a Rusko, kde porážel nespočet zápasníků, a tím proslavil ještě nesamostatné Česko po celém světě. Při
jednom utkání v Litovli poznal dceru prvního litovelského sládka Miroslavu Ellederovou, kterou si
o dva roky později vzal za ženu. V roce 1929 získal po zápase v pražské Lucerně titul mistra Evropy.
Za druhé světové války se Fryštenský zapojil do odboje a po určitou dobu byl také vězněn. Po válce získal zpět svůj majetek, statek v Lužicích, který však byl v katastrofálním stavu. Pro jeho
obnovu si musel vypůjčit vysokou sumu. V roce 1947 umírá žena Miroslava. Avšak Fryštenský
zápasil přes veškeré útrapy dál, a to i ve věku šedesáti let. Roku 1956 byl jmenován zasloužilým
mistrem sportu a o rok později umírá.325
Zpracoval: Jakub Sedláček
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6. 5 Jak se žilo našim
prarodičům aneb Retro 58 EXPO
Motto: „Říkal jsem si, že by k té výpovědi pamětníků mohlo přistoupit něco hmotného, materiálního. A dostali
jsme se k roku 1958 a ke slavné československé účasti na Expu, což se dá celkem dobře přiblížit prezentací
nebo dokumentem. A já jsem se je snažil pohnout k tomu, aby zkusili v domácnostech svých prarodičů
a příbuzných a známých najít ještě nějaké předměty, které by se daly k tomuto typu designu přiřadit, a aby
se pokusili sehnat nějaké rodinné vzpomínky, jakým způsobem se ta věc u nich v rodině objevila.“

Autor

Radek Kotlaba, Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1, 29301 Mladá Boleslav

Spolupráce
Rodiny žáků

Anotace

Projekt se zaměřil na fenomén výstavy Expo 58 a životní styl „Bruselu“. Jeho cílem bylo oživit rodinné vzpomínky a hledat „paměti věcí“. Žáci vyhledávali pozůstatky tehdejšího vybavení domácností
v dnešních rodinách. Vedli rozhovory se svými prarodiči a zaznamenávali je. Interpretaci tehdejší
doby doplnila práce s dobovým dokumentem, na kterém jsme se seznámili s principem „kádrování“
a demonstrovali si zásah totalitního režimu do osobního života jedinců.

Klíčová slova

bruselský styl, výstava Expo 58, kádrování, úřední dopis, rozhovor s prarodiči

Místo /-a realizace

Gymnázium Mladá Boleslav a domácnosti jednotlivých zapojených žáků

Celková doba realizace / celkový harmonogram

vyučovací hodiny dějepisu v době od prosince 2012 (zadání) do ledna 2013 (prezentace výstupů),
mimo školu rozhovory žáků

Kontext
Projekt proběhl na gymnáziu, které je od svého vzniku v roce 1991 umístěno v rekonstruované
budově původní měšťanské školy z počátku 20. století, v historickém jádru města Mladá Boleslav.
V osmi ročnících studia máme vždy po dvou třídách, tedy celkový počet studentů dosahuje maximálně 500 na celé škole. Naše škola plní v širším regionu Mladoboleslavska funkci školy zajištující vzdělávání nadaným žakům, kteří již na základní škole jeví předpoklady k dosažení vyššího
vzdělání. Až polovina studentů školy dojíždí z okolních obcí.
Výuka dějepisu na škole podle ŠVP zachovává chronologické členění dějin a postupuje od regionu
přes národní dějiny až ke kapitolám z obecných dějin, důraz je položen na moderní dějiny. Důležité je zejména uvědomění si souvislostí a vzájemné podmíněnosti historických událostí. Poznání
historie by mělo být žákům zprostředkováno v nemalé míře samostatnou a skupinovou prací
s dobovými dokumenty. Předmět je vyučován jako povinný v celých třídách v 1. až 7. ročníku
s různou hodinovou dotací. Na výuku povinnou navazují povinně volitelné semináře nabízené
od 6. ročníku (výjimečně v případě zájmu již od 5.). Semináře zahrnují úvod do studia historie
a prohlubují učivo v jednotlivých tematických celcích již bez ohledu na chronologii.
Východiska a hlavní cíle
V rámci snahy zprostředkovat žákům poznání nejen dějin „velkých“, ale i dějin všedního dne
klademe důraz na rodinnou a regionální historii, se kterou se žáci setkávají výrazně již v primě při zpracování pracovních listů věnovaných rodokmenu, archivu rodinných fotografií apod.
V návaznosti na to se snažíme při výuce moderních dějin vést žáky k poznání životních podmínek v Československu v druhé polovině 20. století. Žák by si měl v rámci výuky prohloubit vztah
k rodinné historii, případně se zamyslet nad životním stylem a designem věcí, které nás obklopují.
Dále se zamyslet nad podmínkami volby a možnostmi studia na středních školách v komunistickém Československu a přemýšlet o zaujímání postojů k oficiální komunistické moci. Snažíme
se tak vyhnout praxi, kdy je období 50. let často představováno jen prostřednictvím politických
procesů (nebo se dokonce k němu při výuce na jiných školách ani „nedojde“) a méně prostoru
dostává mikrohistorie.
Cílová skupina
Projekt byl uskutečněn v sextě, druhém ročníku středoškolského studia, v osmiletém studijním
programu gymnázia v rámci běžné výuky. Ve třídě studovalo 28 žáků a třída patří k studijně
spíše nadprůměrným. Doplňující charakteristika cílové skupiny: vzhledem k tomu, že ve třídě
vyučuji od primy a se žáky se dobře znám, vím, že již dříve se setkávali se samostatným řešením
úkolů, a nemusel jsem se zabývat tolik vysvětlováním metodiky jejich zpracování.
Obsah a průběh projektu
Úvodní, brainstormingovou aktivitou spíše motivačního charakteru bylo hledání odpovědí žáků
na otázku: „Co se vám vybaví, když se řekne Brusel?“ Potom jsme ve třídě společně sledovali dokumentární pořad o československé účasti na světové výstavě Expo v Bruselu v roce 1958 a o vi-
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děném diskutovali. Zadání, které z tohoto pro žáky vyplynulo, je vedlo k tomu, aby začali pátrat
v jejich či prarodičovské domácnosti po projevech „bruselského stylu“. Nalezené obrazově zdokumentovali a vyzpovídali někoho z rodiny, jak se věc k nim dostala, případně zaznamenali další
vzpomínky s věcí spojené. Pro ty, kteří se setkali s odmítnutím, byla jako náhradní nabídnuta
varianta nalézt vhodný předmět na internetu a zhodnotit jeho účelnost, resp. design.
Po čtrnácti dnech jsme si společně „objevy“ z domácností prarodičů představili v jedné z vyučovacích hodin.
Pouze z představení „bruselského stylu“ by mohla v žácích vzniknout možná až příliš idylická
představa o době a její atmosféře. Proto jsem se snažil takto vzniklý dojem ještě kompenzovat
druhým úkolem, který byl již celý vypracován ve škole. Zadáním byla citace z úředního rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti nepřipuštění ke studiu.326 Žáci se měli k dokumentu samostatně
písemně vyjádřit, jejich odpovědi jsem četl a vypracoval jejich přehled, o kterém jsme později
v hodině diskutovali. Pro diskusi jsem se snažil využít formu práce označovanou „snowball“
(postup od prohovoření materiálu ve dvojicích ke stále větším skupinám ve dvou až třech krocích).
Výsledky této diskuse jsem nechal žáky slohově zpracovat, buď vyprávěním na téma osudů dívky,
které odmítli z kádrových důvodů možnost studovat na gymnáziu, nebo úvahou nad tématem
osobní statečnost versus konformita.
Vazba na vzdělávací cíle
Klíčové kompetence: sociální a personální, k učení a k řešení problémů
Průřezová témata: OSV, VMEGS, VDO
Vzdělávací obory: D, ČJL, ZSV, VV, ICT
Výsledky jednotlivých aktivit
• Fotografie nalezených předmětů a záznamy vyprávění pamětníků
• Literární zpracování názorů na dobové životní podmínky
Systém pedagogického hodnocení
Mnou hodnocena byla především aktivita při „domácí práci“ s hledáním „dobové paměti“
a zpracování rozhovoru s příslušníkem starší rodinné generace. Písemný výstup byl klasifikován
způsobem ve škole běžným. Ve druhé části výukového programu bylo pro mě důležité zaujetí morálních postojů k představené skutečnosti žáky a jejich formulace. To se ovšem vymyká běžným
kritériím školní klasifikace a nesnažil jsem se toto převést ve známky. Pokusil jsem se o obecné
slovní zhodnocení ve třídě a zároveň jsem připsal své reakce pod odpovědi žáků na otázky k textu
dokumentu.

•
•

http://www.nezapomente.cz/zobraz/expo_58
Dějiny a současnost, 2009, č. 11, s. 29, redakční text neoznačený autorsky (příloha)

Pomůcky, materiál
Běžná prezentační technika a počítač připojený na internet ve třídě, kopírka a nakopírované texty
pro žáky.
Reflexe a výhled do budoucna
Jak to tak bývá, práce žáků měly různou kvalitu. Osobně jsem si cenil zejména těch, kde studenti
byli schopní vyjádřit osobní vztah k věcem a zamyslet se nad jejich hodnotou. Řekl jsem jim, ať
se zamyslí, jestli by takové věci chtěli mít v domácnosti, protože se tento styl dostává zpátky do
módy, vyrábí se repliky, které se dobře prodávají. Jedna dívka píše o tom, jak si vzpomněla, že
měli u babičky takové vypínače, a když si ho dneska chtěla dát do pokoje, zjistila, že je to bezkonkurenčně nejdražší vypínač na trhu. Má problém s tím, zda si ho koupit, ale na druhou stranu,
kdyby si rozsvěcela, tak si vždycky vzpomene na to, jak byla jako malá u babičky.
Někteří překročili rámec zadání a na základě znaků zařadili do „Bruselu“ i dodnes funkční tramvaje, jedna dívka dokonce zdokumentovala při soukromém výletu vnitřní výbavu brněnského
hotelu. Na zamýšlené sestavení katalogu dobového designu jsme bohužel neměli kapacitu.
Druhá část, spočívající v interpretaci dokumentu o zamítnutí studia, měla zajímavé výsledky.
Žáci ve sledované skupině reagovali na předloženou situaci následovně: Třináct (45 % celkového
počtu) z nich by přijalo nastalou situaci a smířili se s ní, sedm (24 %) se pokusilo řešit situaci
v rámci daného systému pokusy o vstup na jinou školu nebo únikem do náhradních aktivit, šest
(20,5 %) žáků by situaci řešilo emigrací nebo pokusem o ni, dva (7 %) žáci vyjádřili ochotu vstoupit do KSČ, případně řešit situaci de facto „kolaborací“ s mocí a jeden (3,5 %) žák by byl připraven aktivně vzdorovat a vystavit se dalšímu pronásledování kvůli začlenění do opozice.
Takovéto rozložení odpovědí připravilo ideální podmínky pro vysvětlení postojů, které zaujímali
obyvatelé Československa k tlaku totalitního systému na jejich život. Tento pohled na možnosti
jejich rodičů a prarodičů, podpořen vlastní zprostředkovanou zkušeností rozhodování, byl nakonec podle mě nejdůležitějším (nicméně nehodnotitelným) výstupem z výukového programu.

Zdroje
• http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/208411000360702-retro-brusel-58/
• http://www.expo58.blogspot.com/
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Přílohy
Znění zadání samostatného úkolu, který dostali žáci pro domácí zpracování.
Autor: Radek Kotlaba
Chtěl bych, abyste se vrátili do 60. let, resp. k „bruselskému stylu“ (EXPO 58) a našli jednu
věc, která s tímto fenoménem souvisí, popsali ji + vyjádřili svůj vztah k ní nebo její hodnocení.
V ideálním případě najdete na „půdě“ (či přímo v domácnosti?) nejspíše někde u babičky výrobek
(domácí či elektrický spotřebič, hračku, kus nábytku, oblečení, dekorativní předmět - vázu z hutního skla, keramiku, dopravní prostředek, obal od potravin), vyfotíte ho, zjistíte, jak se k vašim
prarodičům či rodičům dostal, a popíšete, jak se vám věc líbí.
Když nic z 60. let doma a „v přilehlém okolí“ nenajdete, zbývají ještě hlubiny internetu. Existuje řada retro stránek, na kterých najdete fotografie produktů dobového stylu. Vyberte si
opět jeden předmět odpovídající designu „Brusel“, který popíšete a vyjádříte svůj názor na
jeho estetickou podobu, případně i funkčnost. Chtěli byste ho mít doma? Proč ano, čím vás
zaujal? Proč ne, čím vás odpuzuje? Složením všech vašich prací by teoreticky mohl vzniknout katalog výstavy Design 60. let. Třeba se nám podaří takovou výstavu nakonec ve
škole uspořádat. Ale to je smělý cíl, bude záležet na vašem přístupu ke zpracování úkolu a štěstí při pátrání po pozůstatcích padesát let starého designu ve vašich domácnostech.
Myslím, že vánoční svátky a dárky jsou vhodnou záminkou k tomu, zeptat se vašich prarodičů,
jak oni vnímali životní styl a životní úroveň 60. let. I takové informace se mohou stát součástí vašeho úkolu. Na výsledky vašeho „hledání ztraceného času“ se budu těšit do 10. ledna 2013.

Příklad žákovského výstupu z projektu
Jakub Šulc: EXPO Brusel 1958
Po předmětu, který by nějak souvisel s bruselským Expem v roce 1958, jsem pátral už
před prázdninami po celém domě, ale bohužel jsem nic nenašel. Poté jsme odjeli na
prázdniny na hory, ale ani tam jsem žádný
vhodný předmět nenalezl. Tak jsem se vydal hledat na internet a zaujal mě obrázek
lustru, který se vázal právě k Expu. Vzpomněl jsem si, že když jsem byl malý, tak
jsem takový lustr viděl u mé babičky v ložnici. Proto jsem se vrátil do babiččiny ložnice,
ale lustr už na svém místě nevisel. Ptal jsem se tedy, kde je ten lustr, a babička mi vysvětlila, že ho asi před dvěma lety musela vyhodit, protože se začal rozpadat a byl nebezpečný. Proto tedy nemůžu připojit fotku mého předmětu, ale alespoň jsem ho vyhledal na internetu. Byl to přesně takový lustr, jako je ten druhý zleva v prostřední řadě.
Vzpomínám si na něj z dob, kdy jsem chodíval k babičce spát. Byl jsem ještě malý chlapec. Když
jsem usínal, tak jsem koukal do lustru. Vydával příjemné, tlumené světlo, které nedráždilo oči,
ale jen nenápadně osvětlovalo ložnici. Vybavuji si, jak zajímavé byly jeho černé plochy. Barva
nebyla ani ve dvou místech stejná, měla v každém bodě trošku jiný odstín a to dodávalo lustru na
jedinečnosti.
Babička mi pověděla, že si lustr koupila, když vybavovali nový dům (bohužel jsem se nezeptal,
kdy to bylo, a sám to nevím), a od té doby jí sloužil až do roku 2010. Lustr nebyl moc praktický,
protože se na něm snadno usazoval prach a ten se musel často otírat, protože přes bílou barvu byl
vidět. Otírání nebylo také nic jednoduchého kvůli neobvyklému tvaru lustru, který se ukázal nepraktický i pro výměnu žárovek. Lustr se začal bohužel vinou času a častého používání rozpadat
a pamatuji si, že jsme ho několikrát lepili. Jednou dokonce i kvůli mojí a bratrově neopatrnosti.
Na lustr mám celkově dobré vzpomínky. Líbil se mi nejen neobvyklým tvarem, ale hlavně svým
neopakovatelným světlem, které se rozprostřelo po celé místnosti.
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6. 6 Střípky z normalizace: Učíme se navzájem
Motto: „Každá skupina informovala o své práci, o shodách a rozdílech ve vyprávěních pamětníků a pak
jsme oslovili starší spolužáky, zda v jejich rozhovorech je o stejných tématech vyprávěno podobně,
či ne. Nakonec se rozběhla poměrně dynamická debata, v níž se ukázaly zcela odlišné pohledy.“

Kontext
Gymnázium J. A. Komenského v Novém Strašecí je čtyřleté gymnázium, na němž se vyučuje
dějepis pouze tři roky. O to intenzivnější metody výuky je třeba volit. Tradici má zejména integrovaná tematická výuka využívající prvky dramatické výchovy, ale také výuka projektová.
V projektu Střípky z normalizace: Učíme se navzájem studenti pracovali sami nebo ve dvojicích, měli
velkou volnost, konzultovali s učitelem dle potřeby. Rozhovory pořizovali jen dobrovolníci, v obou
ročnících mohli studenti uzpůsobit výstupy svým představám.
Východiska a hlavní cíle
Středočeský kraj je migrační oblast. Je tu málo trvale žijících obyvatel, málo trvale žijících pracuje v místě bydliště, většina dojíždí nejčastěji do Prahy. I proto jsou zde často narušeny rodinné
vztahy a také vztah žáků k místu, kde žijí.
Hlavním cílem projektu bylo umožnit studentům, aby se zastavili, uvědomili si, kde a jak především jejich prarodiče a rodiče v době normalizace žili. Díky vyprávění příběhů z minula mohou
také navázat bližší vztah s příbuznými.
Projekt předpokládal širší spektrum výstupů a získání různých úhlů pohledu na stejnou věc. Zároveň také značnou konkretizaci představ žáků o normalizaci.

Autorka

Cílové skupiny
Celkem 54 studentů 2. ročníku (pracovali na tématech dle zájmu, připravovali výstupy podle
vlastních představ) a 27 studentů 3. ročníku (pořizovali rozhovory s pamětníky).

Anotace

Obsah a průběh projektu
Práce začala v polovině února společnou hodinou 2. a 3. ročníků a zadáním projektu. Studenti 3.
ročníku před tím absolvovali exkurzi do Prahy, v jejímž rámci jim lektoři ÚSTR připravili motivační a metodické školení.

Mgr. Iva Vachková, Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí, Komenského nám. 209, 271 01
Nové Strašecí

Dějepisný projekt studentů 2. a 3. ročníku čtyřletého gymnázia využívající metodu orální historie byl
tematicky zaměřený na normalizaci. Studenti 2. ročníku zpracovávali informace získané o jednotlivých
tématech – pracovali s literaturou, obrazovými a písemnými prameny, dotazovali se rodičů a prarodičů.
Studenti 3. ročníku pořizovali cca půlhodinové rozhovory s členy rodiny či jinými pamětníky. Na konci
školního roku vybraní studenti 2. ročníku představili své výstupy starším spolužákům a v kontextu
zkušeností s pořizováním rozhovorů o nich vedli diskusi.

Klíčová slova

normalizace, pamětníci, rodina, studentské prezentace

Místo/-a realizace

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí, rodiny studentů, Městské muzeum Nové Strašecí

Celková doba realizace
únor – červen 2012

V únoru a březnu jsme každou hodinu dějepisu začínali 2–3minutovou normalizační chvilkou.
Šlo o krátké zvukové, obrazové či audiovizuální záznamy vztahující se k normalizaci. Jednou to
byla část filmového týdeníku, televizní či rozhlasová zpráva, populární či politická píseň, část
zábavního programu, záznamu cvičení na spartakiádě, prvomájový průvod, vojenská přehlídka,
nedělní chvilka poezie. Zdrojem normalizačních chvilek byl server YouTube, ale i rozhlasový a televizní archiv, archiv učitele či záznamy z rodinných archivů studentů 4. ročníku. Nejdříve tyto
chvilky připravoval učitel dějepisu, po škole se však rychle roznesla zpráva o zajímavých ukázkách,
a tak se nakonec zapojili i studenti 4. ročníku.
Práce měly být odevzdány do poloviny května. Každý student konzultoval zpravidla 2–6krát,
dostávali tak průběžnou zpětnou vazbu konkrétní práce.
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Žáci 3. ročníku pořídili celkem 20 rozhovorů s 22 pamětníky, jejichž délka se pohybovala mezi
15 minutami a hodinou a půl. Obsahem rozhovorů byla většinou snaha postihnout atmosféru
ve společnosti v období normalizace, popsat každodenní život, ale často s absencí konkrétněji
popsaných událostí.

Systém pedagogického hodnocení
Hodnocení slovní v průběhu rozhovorů s pedagogem nad odevzdaným portfoliem, písemné hodnocení portfolia ze strany vyučující.
Diskuse se spolužáky o výstupech v hodině dějepisu po odevzdání.

Studenti 2. ročníku zpracovali zvolené téma (rodinná dovolená v době normalizace, chalupářství,
automobily na českých silnicích, móda, základní vojenská služba, spartakiáda 1975, 1980, 1985,
hračky, hry mých rodičů apod.) tak, že vycházeli z dostupné literatury, rodinných fotografií a rodinných vyprávění, a nakonec pořídili o zvoleném tématu krátký rozhovor. Otázky byly v těchto
případech formulovány pamětníkům „na míru“, odpovědi studenti zapracovali přímo do práce,
nepřepisovali je doslovně a často je využili v závěru svých prací (těch vzniklo celkem 44).
Některé práce byly velmi vydařené a zapadaly také do kontextu velkých rozhovorů pořízených
spolužáky z 3. ročníku. Proto jsme oslovili některé druháky, zda by byli ochotni se v případě stejného tématu spojit do jedné skupiny, která zpracuje dohromady své poznatky a seznámí s nimi
starší spolužáky. Nakonec vzniklo sedm pracovních skupin (po 2–4 členech), z nichž si každá
připravila powerpointovou prezentaci a svůj výstup si nejdříve vyzkoušela ve své mateřské třídě
formou konference o normalizaci.
Ve druhé polovině června jsme pak pozvali druháky na dvouhodinovou besedu o jejich výstupech
z pracovních skupin do třídy 3. B. Každá skupina informovala o své práci, o shodách a rozdílech ve vyprávěních pamětníků, a pak jsme oslovili starší spolužáky, zda v jejich rozhovorech je
o stejných tématech vyprávěno podobně, či ne. Nakonec se rozběhla poměrně dynamická debata,
v níž se ukázaly zcela odlišné pohledy. Velmi dobře to bylo vidět např. na tématu rodinných
dovolených, kdy některé rodiny vzpomínaly na zahraniční dovolenou v tehdejší Jugoslávii a jiné
zas na stanování na Orlíku či dovolené v podnikových rekreačních zařízeních. Třeťáci se přidávali citováním z velkých rozhovorů a také rodinnými vzpomínkami mimo záznam. Besedy se
zúčastnil i ředitel školy, který též přidal svoje vzpomínky. Dalším hojně diskutovaným tématem
bylo hodnocení spartakiády, studenti proti sobě postavili několik odlišných vnímání a hodnocení
této masové akce.
Vazba na vzdělávací cíle
Po celou dobu všechny klíčové kompetence.
Průřezová témata: OSV, VDO, MV, MuV
Vzdělávací obory: D, ČJL, ZSV, ICT
Výsledky jednotlivých aktivit
• Studentská portfolia různého druhu (powerpointová prezentace, složitější zamyšlení, nahrávka
rozhovoru, jeho přepis a vyplněný protokol rozhovoru, koláže fotografií)
• Studentská evaluace vlastní práce na projektu formou závěru portfolia
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Zdroje
Rodinný archiv (dokumenty, fotografie) a běžně dostupné internetové stránky, dobový tisk
Pomůcky a materiál
Počítač, dataprojektor a připojení k internetu, normalizační poezie (Česká poezie 20. století – výbor)
Reflexe a výhled do budoucna
Cíle projektu jsme splnili. Co se týče technických parametrů projektu, studenti pořídili zvukové
záznamy rozhovorů, přepsali je do podoby záznamu rozhovoru (vynechali vatové výrazy, opakující se tvrzení, mírně je stylisticky upravili), vypracovali protokol rozhovoru předepsaný projektem
a odevzdali vyplněný formulář se souhlasem či nesouhlasem pamětníka se zveřejněním a uložením rozhovoru do sbírky orální historie Ústavu pro studium totalitních režimů. Pamětníci udělili
nakonec jen tři plné souhlasy se zveřejněním, šest souhlasů s uveřejněním anonymizovaného
rozhovoru, tři souhlasy s uložením rozhovoru a 10 z nich neposkytlo souhlas vůbec. Jako hlavní
důvod pro neudělení souhlasu se zveřejněním uváděli nejčastěji obavy ze zneužití rodinných
vzpomínek.
Protože bych ráda některé vzpomínky využívala nadále v hodinách, např. pro tvorbu pracovních
listů, nabídneme příští rok pamětníkům možnost využití rozhovoru pouze pro školní účely.
Práci studentů jsem mohla průběžně monitorovat při konzultacích. Byly sice časově náročné, ale
výrazně přispěly ke kvalitě zpracovaných rozhovorů a závěrečných prezentací. Velký přínos spatřuji v tom, že si studenti mohli svoje výstupy navzájem porovnávat mezi ročníky. V závěru dvouhodinové diskuse jsme konstatovali, že neexistuje jeden výklad a obraz nějaké události, ale že se
jednotlivé vzpomínky od sebe liší a žádná z nich si nemůže činit nárok na jednoznačnou „pravdu“.
Naše minulost není „učebnicová“, každý aktér ji vnímá, prožívá a hodnotí po svém, a chceme-li
se dozvědět přesnější obraz minulosti, potřebujeme znát i různé vzpomínky. Naťukli jsme i to, že
dalším vyprávěním se příběhy mění a upravují a velmi záleží na časovém odstupu.
Pro studenty 3. ročníku to byla jedna z posledních hodin dějepisu na gymnáziu, náš školní
vzdělávací program ve 4. ročníku dějepis nemá. Myslíme si, že to bylo dobré zakončení výuky.
Usoudili to i studenti. V úplně poslední hodině psali kratičké zamyšlení o tom, co se za tři roky
dějepisného studia na gymnáziu naučili. Mimo jiné jsme zachytili následující postřehy: „Nevěřit
bezmezně všemu, co se řekne. Poslouchat vyprávění a ptát se. Hledat různé výklady.“
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Druháci si vyzkoušeli, jak pokládat otázky a zpracovat nějaké téma s oporou v literatuře. Ve
3. ročníku je bude čekat obtížnější úkol – vybrat jednu rodinnou událost z období po roce 1945,
pořídit o ní rozhovor s pamětníkem z rodiny a zapracovat ji do kontextu našich dějin.
Některé záznamy budou využity pro tvorbu výukových programů pro mladší ročníky, v nichž
budou použity úryvky z rozhovorů pořízených studenty – ať už jako např. motivační sekvence,
anebo materiál pro interpretaci.
Průběh projektu jsme shrnuli do článku místního Novostrašeckého měsíčníku.
Přílohy

Podtitul projektu Učíme se navzájem
nebyl zvolen náhodou. Studenti dvou
různých ročníků se účastnili společné
závěrečné reflexe svých prací, při kterých diskutovali shody i rozdíly hodnocení
doby tzv. normalizace od svých pamětníků. Význam spartakiády dohledávali i v
regionálním tisku.
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6. 7 Jak dějiny 20. století „zasáhly“ moji rodinu
Motto: „Na začátku práce jsme si já ani studenti nebyli jistí, jaký bude výsledek, dopředu jsem je připravovala
na to, že jejich práce se bude rodit v dialogu mezi nimi a pamětníky, mezi nimi a mnou. S potěšením mohu
konstatovat, že studenti byli samostatní, videa zpracovávali sami. Mou radou by tedy mohlo být - věřit
dětem a poslouchat je, pořád se ptát a projevit zájem o jejich práci.“

Kontext
Projekt byl realizován v prostředí „venkovského“ gymnázia s všeobecným zaměřením. Škola má 12
ročníků (osmileté a čtyřleté studium), spádovou oblast tvoří Žďárské vrchy, částečně bývalé Sudety (Svitavsko) a Litomyšlsko. Škola disponuje multimediálními učebnami s počítači a dataprojektorem, pro samostatnou práci studentů je k dispozici studovna a učebna výpočetní techniky
s volným provozem. Škola se dlouhodobě snaží o rozvíjení komunitního života ve městě, studenti
pořádají každoročně majáles a spolupracují s místním divadelním spolkem. Projektu se účastnilo 8 studentů z výběrového předmětu Profesní dějepis. S projektovou výukou mají pedagogové
zkušenosti. Na škole byl například v roce 2009 realizován celoškolní projekt k dvacátému výročí
sametové revoluce.
Východiska a hlavní cíle
Téma bylo zvoleno s ohledem na historii rodiny, na dějiny každodennosti regionu Vysočina.
Učebnice dějepisu jsou příliš syntetické na to, aby nechaly promlouvat jednotlivé aktéry. Hlavním záměrem bylo přiblížit rodinnou historii obrazovým, zvukovým a filmovým materiálem.
Propojit dějiny 20. století a dějiny nejbližšího rodinného okolí, poznat osudy předků. Seznámit se
s prostředím, ve kterém předkové žili a pracovali, seznámit se s odlišnými životními podmínkami
a poměry v minulosti a dnes. Rozvíjet praktické multimediální dovednosti na tématu historie
nejbližšího rodinného okolí. Nezanedbatelnou složkou projektu byla úvodní motivace poznat své
předky a rodinnou historii.

Autorka

Cílové skupiny
Studenti a jejich rodiny. Každý student pracoval na svém vlastním projektu.

Anotace

Obsah a průběh projektu
Práce začala v říjnu, kdy byli studenti seznámeni s tématem. Záměrně jsem žáky nezahltila
náročným zadáním – měli pouze jednu historickou událost propojit s rodinnou vzpomínkou. Během nadcházejících měsíců měli za úkol prostudovat prameny osobní povahy, provést rozhovory
a vybrat si jednoho příbuzného, jehož příběh nebo událost zpracují do formy studentského filmu.
Svá průběžná zjištění jsme rekapitulovali v hodinách nebo při osobních konzultacích.

Klíčová slova

Když studenti vybrali téma filmu, bylo třeba napsat scénář a zajistit obrazový materiál. Zaměřili
jsme se na kritiku vyhledaných obrazových pramenů (fotografie, pohlednice apod.).

Mgr. Jana Galgociová, Gymnázium Polička, nábř. Svobody 306, 572 01 Polička
Do projektu se zapojila osmičlenná skupina studentů, kteří v rámci předmětu Profesní dějepis zachytili
formou studentského filmu, jak se „velké dějiny a politické události“ promítly do života jejich předků,
a tím pádem i do současnosti rodiny. Studenti hovořili s příbuznými, poznali osudy svých předků a místa,
na kterých pobývali, stejně jako profese, kterým se věnovali. S výsledky svého bádání seznámili své
spolužáky v rámci prezentací ve třídě.

rodina, vzpomínky, 20. století, nucené nasazení, protektorát, kolektivizace, studentský film, Českomoravská vrchovina

Místo/-a realizace

teoretická část – Gymnázium Polička, praktická část – soukromí rodin, Státní okresní archiv Choceň
a Svitavy (se sídlem v Litomyšli), Matriční odbor OÚ Polička

Celková doba realizace
říjen 2012 – květen 2013

Do dubna měli studenti odevzdat filmy, které sami natočili a sestříhali. Závěrečná prezentace
projektových záměrů a jejich výstupů proběhla v hodinách Profesního dějepisu v květnu. Každý
student uvedl práci, zdůvodnil, proč ji udělal a jak ji udělal, s čím se v době realizace potýkal.
Dopředu byla stanovená pozice oponenta – měl za úkol výsledek zhodnotit a položit doplňující
otázky. Následovala společná diskuse. Původním záměrem bylo uspořádání závěrečného projektového dne na škole, v jehož rámci by žáci jednotlivých profesních předmětů prezentovali ostatním
spolužákům svoji práci. Projektový den se nakonec nepodařilo prosadit u vedení školy.
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Vazba na vzdělávací cíle
Po celou dobu všechny klíčové kompetence.
Průřezová témata: OSV, VDO, MV
Vzdělávací obory: D, ČJL, ZSV, ICT, VV
Výsledky jednotlivých aktivit
• Nahrávka rozhovoru s pamětníkem na kameru
• Rodinné filmové medailonky
• Prezentace v hodině dějepisu s využitím powerpointu
Systém pedagogického hodnocení
Osvojení rodinné vzpomínky a rozvíjení historického myšlení byl hlavní výstup, za který byli
studenti hodnoceni. Stupnice známkování 1 až 3. Odevzdáním filmu student splnil úkol a nemohl získat horší známku než trojku. Žáci dostávali průběžnou zpětnou vazbu při rozboru
problémů, které vyvstaly v průběhu práce. Vyučující zde byl spíše rádcem, průvodcem, podněcovatelem a naslouchajícím než hodnotitelem. Studenti dostali ústní hodnocení od svých spolužáků
v rámci závěrečné prezentace.
Zdroje
Odborná literatura ve školní knihovně, rodinné archivy, Městské muzeum a galerie v Poličce,
Státní okresní archivy v Chocni a Svitavách (se sídlem v Litomyšli).
Pomůcky, materiál
Digitální fotoaparáty, software na zpracování filmů
Reflexe a výhled do budoucna
Studenti zpracovali filmy, které jsou k dispozici ve školním archivu a na webových stránkách projektu Dějepis v 21. století. Další osudy materiálů závisí na rozhodnutí jednotlivých studentů. Byli
vyzváni k tomu, aby své práce nabídli také sdružení Post Bellum pro účely portálu Paměť národa.

Jako hlavní překážku ve své práci jsem vnímala současné nastavení školního vzdělávacího programu naší školy, který neumožňuje plně se časově věnovat práci s žáky na projektech. Ideální by
bylo mít k dispozici stálou hodinovou dotaci pro projekt, zejména konzultace. Na naší škole je
to ale nemožné. Vzhledem k potřebám předmětu Profesní dějepis (obsahová náplň je zaměřena
na zvládnutí maturitního učiva) jsme tak projektu mohli věnovat pouze pětinu času ve škole
(cca 10 hodin), zbylých 80 % práce pak studenti museli odvést ve svém volném čase bez přímého
zapojení pedagoga (rozhovory, stříhání videí, spolupráce s kamarády). Možností by byla revize
školního vzdělávacího programu, a hlavně vstřícnost vedení školy při tvorbě úvazků. Ne všem
učitelům je projektová metoda blízká, dopředu nevíme, kdo bude vyučující semináře.
Projektová metoda je mi osobně blízká, protože má obrovskou přidanou hodnotu. Stává se výzvou
pro obě strany. Na začátku práce jsme si já ani studenti nebyli jistí, jaký bude výsledek, dopředu
jsem je připravovala na to, že jejich práce se bude rodit v dialogu mezi nimi a pamětníky, mezi
jimi a mnou.
S potěšením mohu konstatovat, že studenti byli samostatní, videa zpracovávali sami. Mou radou
by tedy mohlo být – věřit dětem a poslouchat je, pořád se ptát a projevit zájem o jejich práci.
Potřeba žáků sdílet svoje průběžné výsledky mě vede k přesvědčení, že bude vhodné do budoucna
vytvořit dvojice nebo trojice a výstupy orientovat skupinově, čímž se prohloubí vzájemná kooperace.
Na projekt chceme navázat s další skupinou žáků v příštím roce projektem „Byli to naši sousedé?“,
která se bude tematicky věnovat roku 1968 a pobytu ruských vojáků. Doufejme, že bude v dalších
letech seminář otevřen. Práce ve standardní hodině je pro mě těžko představitelná. Těžko se dá
něco podobného dělat ve třídě s 30 žáky, u starších ročníků navíc chybí zápal.
Přílohy

Hlavní cíl projektu byl podle mého názoru splněn a celkově jej hodnotím jako úspěšný. Byl to
první pokus vytvořit nějaký výstup žákovské činnosti v audiovizuální podobě. Žáci se sami chopili iniciativy a běžně zpracovávali i více momentů, které pak zachytili ve svých filmech. Jedna
dívka dokonce svou prací přiměla rodinu k výletu po stopách nuceného nasazení svého pradědečka v Německu.
Některé babičky se styděly mluvit do kamery, žáci v regionech zpravidla nemají v rodinách „exkluzivní“ pamětníky. Přesto jsou jejich příběhy zajímavé a jedinečné. Z reflexí žáků je patrné, že
práce na filmech u nich vyústila v rodinná setkání, při kterých si prarodiče a vnučky s vnuky
sedli a povídali napříč generacemi.
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Výstupem projektu studentů poličského
gymnázia byly amatérské filmy dokumentující rodinný příběh. Pro plakát s upoutávkou si
každý zvolil výstižný citát. Formát se osvědčil, a tak se filmy točily v Poličce i další školní
rok. Tentokrát věnované vzpomínkám na
pobyt sovětských vojáků po srpnové okupaci.
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6. 8 Co bychom měli vědět o normalizaci aneb
Zkusme si jeden den
Motto: „Bez pracovního nasazení všech mých kolegů a velké podpory vedení by nešlo uvedený projekt,
a hlavně projektový den zrealizovat. Lidé musí mít do těchto aktivit chuť, jít do nich s nasazením a užít si
je, což se u nás stalo. Zpětně jim všem děkuji.“

Kontext
Základní škola Pod skalkou 11 v Přerově-Předmostí je školou malou, dalo by se říci spíše rodinného typu. Při výuce jsou uplatňovány metody kritického myšlení, škola je otevřená alternativnímu
způsobu výuky a projektovému vyučování. Jde ale zároveň o školu, kterou v hojném počtu, zvláště na 2. stupni, navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto se snažíme učivo
přibližovat žákům názornou přitažlivou formou, ale zároveň moderně a interaktivně s co největší
srozumitelností. Do hodin dějepisu jsou začleňovány dokumenty České televize či organizace
Člověk v tísni, žáci 8. a 9. ročníku jsou zapojeni do Příběhů bezpráví – beseda s pamětníkem a festivalu Jeden svět na školách, dále spolupracujeme s festivalem AFO, který je každé jaro organizován
Univerzitou Palackého v Olomouci.327
Východiska a cíle
Vzhledem k charakteru školy jako zařízení „rodinného typu“ se při seznámení s projektem Dějepis
v 21. století jasně nabízela otázka, jak do aktivit zapojit co nejvíce žáků a jejich rodinných příslušníků. Když vyšel podnět k výstavě normalizačních předmětů z řad právě zapojených žáků, další
průběh už byl nasnadě.

Autorka projektu

Mgr. Michaela Jančová, ZŠ a MŠ Mateřídouška, Pod skalkou 11, Přerov-Předmostí

Spolupráce

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ, ÚSTR

Anotace

V rámci projektu Dějepis v 21. století žáci 9. ročníku připravovali rozhovory s rodinnými příslušníky na
téma normalizace. Během společných setkávání nad postupem práce a tvorbou otázek pro pamětníky
a při debatách nad problémy, které s sebou některé rozhovory nesly, vzešel z řad žáků nápad uspořádat výstavku normalizačních předmětů, které doma nalezli. Jelikož vedení školy i ostatní pedagogičtí
pracovníci byli k dané aktivitě více než vstřícní, konal se na naší škole v květnu 2012 projektový den
s názvem Jaká byla ta 70. a 80. léta aneb Žít pod dozorem bylo normální.

Klíčová slova

rodinná paměť, orální historie, rozhovor s pamětníkem, projektový den, normalizace

Místo/-a realizace

ZŠ a MŠ, historické centrum Přerova

Celková doba realizace
září 2011 – červen 2012

Hlavním cílem bylo žáky motivovat k poznávání nejen „velkých dějin 20. století“, které jsou pro
většinu z nich skoro dobou středověku, ale především k poznání a seznámení se s dějinami malými, dějinami jejich rodin, osudy a názory rodinných příslušníků, kteří v době 20. století prožili
značnou část svého života. A tak vlastně i poznat sám sebe.
Cílové skupiny
V první fázi projektu se do projektu zapojili žáci 9. tříd. Když od nich vzešel nápad uspořádat
výstavu dobových artefaktů, rozvinuli jej pedagogové do projektového dne, kterého se zúčastnili
žáci celého 2. stupně.
Obsah a průběh projektu
Už v září a říjnu jsme připravili různé menší aktivity směřované na přiblížení regionálních dějin
a rozvoj schopnosti pracovat s informacemi a komunikovat (práce s dobovými fotografiemi z přílohy týdeníku Naše Přerovsko, zpracování prezentací pro celodenní procházku městem). Hlavním
záměrem pro další práci bylo přiblížit žákům 9. ročníku téma normalizace prostřednictvím rodinných vyprávění. V prosinci byli proškoleni pracovníky ÚSTR v metodě orální historie a začali
připravovat rozhovory s rodinnými příslušníky na různá témata časově související s normalizací.
V průběhu nadcházejících měsíců navázali kontakt s pamětníky v rodině či blízkém okolí, připravili si okruhy dotazů, formulovali otázky, provedli rozhovory a s využitím průběžných konzultací
je zpracovali do strukturovaných přepisů.
Během společných setkávání nad postupem práce a tvorbou otázek pro pamětníky a při debatách
nad problémy, které s sebou některé rozhovory nesly, vzešel z řad žáků nápad uspořádat výstavku
normalizačních předmětů, které doma nalezli. Jelikož vedení školy i ostatní pedagogičtí pracov-
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níci byli k dané aktivitě více než vstřícní, konal se na naší škole v květnu 2012 projektový den
s názvem Jaká byla ta 70. a 80. léta aneb Žít pod dozorem bylo normální.
V červnu jsme společně reflektovali celý den, debatovali s aktéry projektu a uspořádali anketu ve
školním časopise.
Vazba na vzdělávací cíle
Díky projektu došlo k prohloubení mezipředmětových vztahů a rozvíjení všech klíčových kompetencí.
Průřezová témata: OSV, VDO, MV
Vzdělávací obory: D, ČJL, VO, Z, VV
Výsledky jednotlivých aktivit projektu
• Vyplněné pracovní listy, fotografie, výtvarné práce a projektové skupinové knihy (Náměstí
TGM, Zámek, Místní kostely a hřbitovy, Nádraží, Měšťanský dům, Továrna Kazeto)
• Nahrávky rozhovorů + přepisy
• Výstavka předmětů a oblečení z období normalizace
• Fotografie z projektového dne

Pomůcky a materiál
Fotoaparáty, diktafony, MP3 přehrávače, kancelářské potřeby, počítače s reproduktory, skener
Reflexe a výhled do budoucnosti
Projekt Dějepis v 21. století je velmi dobrým počinem, jelikož inspiruje, jak učit jinak. Memorování
nemá pro pochopení minulosti příliš smysl, zvláště pokud jde o minulost nedávnou. Mnoho otázek ještě není zodpovězeno a žáci si své myšlenky a názory tvoří právě na základě těchto otázek.
Je dobré je vést, ale ještě lepší je dát jim prostor k poznání. Nemálo z nich po skončení projektu
děkovalo. Někteří poprvé po dlouhé době mluvili se svými rodiči o něčem jiném než o školních
výsledcích, dozvídali se podstatné informace, které formovaly životní osudy jejich příbuzných.
Bez pracovního nasazení všech mých kolegů a velké podpory vedení by nešlo uvedený projekt,
a hlavně projektový den zrealizovat. Lidé musí mít do těchto aktivit chuť, jít do nich s nasazením
a užít si je, což se u nás stalo. Zpětně jim všem děkuji.

Systém pedagogického hodnocení
• Body a procenty – ve škole byli žáci hodnoceni body a procenty, které pak tvořily výslednou
známku na vysvědčení; zároveň bylo psáno slovní hodnocení
• Tabulka převodu procent na známky:

•
•
•

100 – 90 %

1

89 – 70 %

2

69 – 45 %

3

44 – 25 %

4

24 – 0 %

5

U skupinových prací byl hodnocen individuální podíl i celkové vyznění práce. Předem byl dán
bodový systém, např. max. počet bodů 20, pozdní odevzdání minus 2 body.
Hodnocení zařazeno do klasifikace žáků za předměty D, ČJL, VO a VV
Probíhalo i vrstevnické hodnocení – v rámci hodin a vzájemného předčítání prací, při individuálních konzultacích.

Zdroje
Dostupné knihy o Přerovu a okolí, výpovědi pamětníků, místní noviny
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Přílohy
Projektový den: Jaká byla ta 70. a 80. léta aneb Žít pod dozorem bylo normální
Datum realizace projektového dne:
31. 5. 2012
Počet zúčastněných:
100 žáků 2. stupně základní školy, všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci
Průběh příprav
Konec dubna – setkání pedagogických pracovníků na poradě II. stupně, nastínění průběhu projektového dne garantem projektu a žáky 9. ročníku, rozdělení úkolů
Květen – žáci 2. stupně seznámeni s plánem projektového dne, shromažďování předmětů a materiálu
Polovina května – výroba informačních plakátů a letáků žáky 8. třídy, rozdělování žáků do
7 pracovních skupin dle plánu (skupiny Batika, Příprava pohoštění, Spartakiáda, Výroba
mávátek a propagačních materiálů, Módní přehlídka, Stavíme z Merkuru, Kvíz a scénka)
Konec května – příprava hodiny branné výchovy

Zrušit na jeden den standardní výuku a nahradit ji
celoškolním projektovým dnem je zpravidla snazší
u menších škol. Vždy však záleží na přístupu vedení
školy a kolegů. Do projektového dne na základní
škole „Mateřídouška“ v Přerově-Předmostí se nakonec zapojil celý druhý stupeň. Součástí programu
bylo branné cvičení, skupinové práce, prezentace,
výstava, nácvik spartakiády nebo módní přehlídka.

Průběh projektového dne
Žáci se do školy dostavili v 7.40. Předem jim byly oznámeny pracovní skupiny, jejichž členy se stali od 10 hodin. Na vyvěšených letácích byla popsána také náplň jejich činnosti. Žáci si měli do školy přinést igelitové sáčky a pláštěnky, dobrovolníci přinesli i plynové masky. Den začal budovatelským hlášením ředitelky školy.
8.00 – 9.40 	Hodiny branné výchovy dle předem připraveného harmonogramu, závěrem přesun do protiatomového krytu.
9.40 – 10.00 	Velká přestávka pod dozorem, pochod se svačinou po chodbách školy, soutěž v házení céček a skládání Rubikovy kostky.
10.00 – 11.30 	Práce ve skupinách, příprava výstavky, módní přehlídky a pohoštění dle dobových receptů.
11.30 – 12.30 	 Prezentace jednotlivých skupin v prostorách chodeb školy.
Od 13.00
Velká módní přehlídka korunovaná vystoupením pedagogů.
Výstupy
výstavky předmětů a oblečení z období normalizace, které byly volně přístupné návštěvám
mladších spolužáků i rodinných příslušníků v průběhu 14 dní po skončení projektového dne,
pracovní listy k jednotlivým výstavkám, články a anketa ve školním časopise, fotografie
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6. 9 Jak se žilo v době normalizace
Motto: „Jako velmi přínosné se ukázaly diskuse se studenty při shromažďování exponátů určených k vystavení.
Navíc většina studentů zapojila do sbírkové činnosti i své rodiče (případně prarodiče) a při této příležitosti
s nimi vedli vzájemné rozhovory. […]Nejdůležitějším výstupem projektu byla závěrečná výstava – zvací
plakáty byly vypracovány v duchu tehdejší doby.“

Autor

Vladimír Velešík, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská
1638, 568 02 Svitavy

Spolupráce

Mgr. Radoslav Fikejz, Městské muzeum a galerie Svitavy, SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, kolegové
z Gymnázia ve Svitavách

Anotace

Studenti prostřednictvím samostatné badatelské práce dokumentovali každodenní život v Československu v letech 1970–1989. Na základě shromážděných dobových reálií se potom pokoušeli interpretovat
charakteristické rysy každodenního života v normalizačním Československu. Souhrnným výsledkem
jejich sběratelské a interpretační činnosti byla závěrečná výstava.

Klíčová slova

normalizace, každodenní život, dějepis

Místo /-a realizace

Projekt byl realizován, a to včetně závěrečné výstavy, na gymnáziu ve Svitavách.

Celková doba realizace

Kontext
Projekt byl realizován na gymnáziu ve Svitavách, kde v současné době studuje přibližně 350 studentů, a to v osmiletém a čtyřletém studiu. Většina studentů pochází přímo ze Svitav, popřípadě
z velmi blízkého okolí. Projekt probíhal v kvintě, kde již menší část studentů měla určité zkušenosti s prací na podobném projektu (realizace rozhovorů z období normalizace v roce 2011).
Východiska a hlavní cíle
Při práci na realizaci předchozího projektu (natáčení a zaznamenávání rozhovorů s prarodiči
o jejich životě v době normalizace) si studenti začali postupně uvědomovat celou řadu rozporuplných informací, které od svých prarodičů získávali. Setkávali se v drtivé většině (pro řadu z nich
překvapivě) s konstatováním, že dané období nebylo zase tak špatné. Dozvěděli se, že mnohé věci
sice nebylo možné koupit, že nebylo možné příliš cestovat, ale jejich prarodiče tuto dobu vnímali
většinou pozitivně. Studenti výrazně vnímali rozpor mezi tím, co slyšeli ve škole, popřípadě ve
sdělovacích prostředcích, a mezi tím, co jim říkali prarodiče.
Projekt Jak se žilo v době normalizace byl pokusem odpovědět na některé z mnoha otázek, které se
mezi studenty díky konfrontaci rodinné a oficiální paměti objevily. Studenti se zamýšleli nad
důvody tohoto rozporu: z pohledu jejich prarodičů šlo totiž o dobu, kdy byli mladí, o dobu, na
niž proto zpětně vzpomínají s jistou nostalgií, mnohé nepříjemné události již vytěsnili, a tudíž ji
zpětně vnímají jako relativně harmonickou.
Cílové skupiny
Projekt byl určen pro studenty kvinty gymnázia ve Svitavách (24 studentů) jako pro členy jednotlivých pracovních skupin, kteří se podíleli na sběru historických artefaktů, na jejich hodnocení,
zařazení a interpretaci. Závěrečnou výstavu navštívily téměř všechny třídy gymnázia (přibližně
300 studentů) a několik tříd ze ZŠ Sokolovská (cca 40 dětí). Jako určitý bonus lze snad hodnotit
to, že výstavu zhlédla i celá řada kolegů z gymnázia (ti, kteří nepřišli se studenty) a rovněž celá
řada kolegů ze základní školy.
Obsah a průběh projektu
Projekt měl v zásadě čtyři části. Nejprve jsme se ve dvou hodinách dějepisu věnovali základnímu seznámení s dobovou problematikou. Pak měli studenti zhruba dva týdny na sběr dobového
materiálu. Povídali si přitom i s pamětníky.
V další fázi bylo cílem interpretovat a hodnotit sebraný materiál. Studenti pracovali i s dalšími
zdroji informací a snažili se popsat život v době normalizace a pochopit souvislost mezi politickými dějinami a dějinami všedního života. Poté srovnávali také situaci ve městě před rokem 1948,
respektive 1945, a v následujících letech. Při té příležitosti využili také sbírky městského muzea
a galerie. Zjišťovali příčiny těchto změn.

Projekt byl realizován v průběhu roku 2012, závěrečná výstava proběhla v listopadu roku 2012.
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Následovala příprava výstavy. Práce v hodinách výtvarné výchovy a informatiky zabrala asi čtyři
vyučovací hodiny. Studenti vytvořili propagační plakáty, které se inspirovaly socialistickými
vzory. Připravovali také tematické prezentace, které představili na vernisáži výstavy.

Přílohy

Vazba na vzdělávací cíle
Díky práci na projektu studenti rozvíjeli především své občanské a komunikativní kompetence.
Témata i způsob práce přispěly jednak k naplňování cílů ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost,
jednak průřezového tématu Mediální výchova. Spolupracovali jsme především s kolegy, kteří
vyučují výtvarnou výchovu a informatiku.
Výsledky jednotlivých aktivit
Jako velmi přínosné se ukázaly diskuse se studenty při shromažďování exponátů určených
k vystavení. Navíc většina studentů zapojila do sbírkové činnosti i své rodiče (případně prarodiče)
a při této příležitosti s nimi vedli vzájemné rozhovory. Studenti však zároveň vypracovali několik
druhů prezentací (např. o stravování a nakupování v době normalizace, o televizní, především
seriálové tvorbě, reklamě, hudbě apod.). Nejdůležitějším výstupem projektu však byla závěrečná
výstava. Výraznou aktivitou v souvislosti s ní byly i zvací plakáty na výstavu, které byly vypracovány v duchu tehdejší doby.
Zdroje
Studenti mohli využít sbírkové předměty místního muzea (popřípadě databázi okresního archivu), pracovali s dobovým tiskem. Jako daleko přínosnější se mi ovšem jevilo samotné shromažďování materiálů z rodinných „sbírek“. Jednak se objevily některé opravdové poklady, jednak
studenti často diskutovali se svými rodiči a prarodiči o těchto předmětech, o jejich historii,
o dobovém koloritu apod. V neposlední řadě byly pro studenty zajímavé i diskuse s některými
pedagogy v průběhu výstavy, popřípadě po jejím skončení.
Pomůcky, materiál
Počítač, internet, výtvarné potřeby, učebnice, rodinné kroniky, dobový tisk apod.
Reflexe a přínos do budoucna
Výstava byla realizována v listopadu 2012, probíhala současně s projektem Člověka v tísni
„Příběhy bezpráví“. Doplnilo ji tak i promítání historického dokumentu a beseda s pamětníkem
Rudolfem Jurkou, představitelem opozičních aktivit na Svitavsku v 80. letech 20. století. Projekt
byl prezentován na webových stránkách školy, a to celou řadou fotografií.

Jednou z mnoha výstav realizovaných na pilotních školách byla i ta věnovaná normalizaci na
gymnáziu ve Svitavách v roce 2012. Studenti se
podíleli na propagaci mimo jiné i tvorbou dobově
stylizovaných plakátů.

Všichni studenti byli projektem zaujati a aktivně se zúčastnili sběru materiálů a vzpomínek. Seznámili se s dobou, o níž se učí a o níž čtou v učebnicích z jiného úhlu pohledu. Na tento projekt
by měly navazovat další aktivity. Připravujeme projekt Svitavy v proměnách času, který ukáže, jak
předchozí historické období formovalo tvář města.
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6. 10 Velké a malé příběhy moderních
dějin na zlínském gymnáziu
Motto: „Přesvědčila jsem se, jak je důležité začít s historií ve svém nejbližším okolí – v rodině. Neboť rodina
je primárním edukátorem dění, skrze ni si uvědomujeme danou historickou dobu. V rodině se všichni od sebe
navzájem učíme a ovlivňujeme. Mnozí studenti mi děkovali, že jsem je přivedla k „zaprášeným“ rodinným
příběhům, že jsem je přinutila zamyslet se nad hodnotami dnešní doby i nad způsobem života. Také se učili
formulovat své názory a postoje. Zvlášť to oceňuji u studentů nižšího gymnázia, kteří se s vervou pustili do
projektu.“

Autorka

Mgr. Ivana Mišurcová, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín

Spolupráce

Studenti čtyřletého a osmiletého gymnázia se zapojili do orálněhistorického projektu ve spolupráci
s ÚSTR s cílem uchovat paměť národa pro další generace.

Anotace

Do projektu se zapojila jedenáctičlenná skupina studentek, která se rozdělila na dva badatelské týmy.
První z nich se věnoval období 2. světové války, zejména období protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu. Druhý tým zkoumal období nesvobody a totality – vše prostřednictvím rozhovorů
s pamětníky. Díky projektu orální historie se studentky blíže seznámily s daným historickým obdobím
(1938–1989), zkonfrontovaly velké historické příběhy s malými a na základě zachycené rodinné paměti pochopily, jak doba dokázala ovlivnit životy, postoje a názory zpovídaných pamětníků. Výsledky
svého bádání studentky představily svým spolužákům během projektových dnů, které na gymnáziu
proběhly koncem června 2013.

Klíčová slova

lístkový systém, černý trh, cenzura rozhlasu a tisku, nucené nasazení, odboj a heydrichiáda, židovský a
romský holokaust, klerofašistický režim na Slovensku, kolektivizace a znárodňování, bezpráví a nesvoboda, pražské jaro, emigrace, normalizace, samizdat, politická angažovanost, každodennost za totality

Místo/-a realizace

škola a domácnosti jednotlivých pamětníků

Celková doba realizace
říjen 2012 – září 2013

Kontext
Naše škola má kapacitu 960 studentů, ve škole studuje celkem 32 tříd, z toho 16 je v osmiletém
cyklu všeobecného vzdělávání. Škola se nachází celkem v sedmi samostatných pavilonech, které
jsou spojeny zastřešenými chodbami. Škola je plně bezbariérová. Ve škole je celkem 55 tříd, z toho
je 15 jazykových učeben, 19 odborných učeben, 4 laboratoře, 3 počítačové učebny.
Předmětová komise dějepisu disponuje třemi multimediálními učebnami s počítači a dataprojektorem, v jedné z nich máme také interaktivní tabuli. Studenti mohou ke studiu využívat knihovnu a studovny společenských věd, zeměpisu a dějepisu. V odpoledních hodinách jsou k dispozici
učebny výpočetní techniky s volným provozem.
Předmětová komise dějepisu se snaží se studenty aktivně pracovat, zapojujeme se pravidelně do
historických soutěží a olympiád. Značný díl výuky je organizován projektovým způsobem. Dlouholetou tradici mají u nás červnové projektové dny. Každá předmětová komise si třídenní cyklus
projektových dnů organizuje sama, případně ve spolupráci s jinou předmětovou komisí.
Východiska a hlavní cíle
Historické období, které chtěli studenti zkoumat prostřednictvím orální historie, si zvolili v podstatě sami, byli limitováni pouze vzpomínkami pamětníků – na co chtějí anebo nechtějí vzpomínat – a také daným horizontem událostí, který stanovil ÚSTR (1938–1989).
Cílem projektu bylo prostřednictvím životních osudů zpovídaných pamětníků přiblížit studentům gymnázia období, které sami neprožili a je pro ně něčím dávným a nepochopitelným. Motivovat je k tomu, aby se sami začali zajímat o životní peripetie členů svých rodin, aby i oni oprášili
zajímavé příběhy a pochopili, že historii nenajdou jen v učebnicích, ale právě ve svém nejbližším
okolí. Dalším z cílů je předat zdokumentované materiály ÚSTR, a napomoci tak k mapování
paměti Čechů, Moravanů, Slezanů i Slováků.
Cílové skupiny
Původně se do projektu zapojilo více studentů, ale nakonec se z nejrůznějších důvodů (např. nemoc pamětníka, vysoký věk, neschopnost odpovídat na zadané otázky a držet se tématu, nechuť
vzpomínat na doby zlé) počet účastníků zmenšil. Zůstaly dva badatelské týmy studentek z nižšího i vyššího gymnázia, celkem 11 studentek. Jejich práce však byla reflektována při projektovém
dni cca 150 spolužáky.
Obsah a průběh projektu
První informace o projektu získali studenti v říjnu roku 2012, dalším krokem byly konzultace
vyučující s jednotlivými zájemci o účast v projektu, sběr dat a informací, nahrávání rozhovorů,
vyplňování protokolů.
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Do projektu se postupně zapojila jedenáctičlenná skupina studentek z nižšího i vyššího gymnázia, která se rozdělila na dva badatelské týmy. První z nich se věnoval období 2. světové války,
zejména období protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu. Druhý tým zkoumal období
nesvobody a totality.
Vybrané studentky z druhého týmu, které již měly zpracovány pamětnické rozhovory, se o své
zkušenosti a postřehy podělily s ostatními spolužáky v rámci projektových dní na konci června
roku 2013. Tento způsob prezentace a zviditelnění projektu jsme zvolili již podruhé, neboť se nám
ve školním roce 2011/2012 velmi osvědčil.
V roce 2013 proběhly projektové dny ve dnech 24. – 26. června a byly určeny pro studenty vyššího
gymnázia – pro 3. ročníky a septimy, celkem pro 6 tříd. Program byl připraven vždy pro dvě třídy
současně v jeden den. Náplň projektových dnů spoluurčovali studenti – mohli si vybrat z široké
nabídky filmů, výukových DVD, dokumentů, písniček. S každodenností normalizačních poměrů
se účastníci seznámili prostřednictvím prezentace vyučující Ivany Mišurcové, kterou doplnily
výstupy studentek zkoumajících sledované období metodou orální historie.
Hitem programu byly plynové masky, které se nám podařilo zajistit, a malá módní přehlídka.
Studenti si mohli prohlédnout školní učebnice z období totality a také marxistickou literaturu,
kterou shromažďujeme v našem tzv. „rudém koutku“ ve studovně dějepisu. Průběžně si studenti
během dne vyplňovali pracovní listy k normalizaci.
Na zdárném průběhu projektových dnů se podíleli tři členové předmětové komise dějepisu a studentky, které se zapojily do projektu.
Vazba na vzdělávací cíle
Průběžně všechny klíčové kompetence.
Průřezová témata: OSV, VDO, MV
Vzdělávací oblasti: D, ČJL, ZSV

pracovní listy zůstávají studentům
• Výstavka artefaktů z doby totality, vč. plynových masek a nejrůznějších písemností z produkce
byrokratického aparátu
Systém pedagogického hodnocení
Práce studentek v badatelských týmech byla průběžně kontrolována, k dispozici měly odbornou
pomoc a pravidelné konzultace. Pokud v pořádku odevzdaly požadované materiály, byly za svou
práci ohodnoceny známkou výborný.
Hodnocení prezentací během projektových dnů bylo verbální. Nabízelo však nejen ocenění a připomínky ze strany vyučujících, ale také posluchačů – vrstevníků.
Zdroje
• BURIAN, Michal – KNÍŽEK, Aleš a kol.: Atentát. Operace Anthropoid – 1941/42. Praha 2002.
• ČERNÍN, Jakub a kol.: 17. listopad 1939 po 55 letech. Brno 1994.
• DUBČEK, Alexander: Naděje umírá poslední. Praha 1993.
• EMMERT, František: Holokaust. Brno 2006.
• FILÍPEK, Jan: Mnichov 1938 – hra o Československo. Praha 2001.
• PLACHÁ, Pavla: Nepřichází-li práce k Tobě. Praha 2003.
• RAK, Jiří – ČORNEJOVÁ, Ivana – VLNAS, Vít: Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých
dějin. Praha 2007.
• ŠIK, Ota: Jarní probuzení – iluze a skutečnost. Praha 1990.
• TIGRID, Pavel: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha 1990.
• VALENTA, Jiří: Sovětská intervence v Československu 1968. Anatomie rozhodnutí. Praha 1991.
• Filmy: Ucho, Skřivánci na niti, Pelíšky, Kolja, Občanský průkaz, DVD Vzpomínáme, reklamy,
vtipy Radia Jerevan
Pomůcky, materiál
Diktafon

Výsledky jednotlivých aktivit
Výstupy badatelských týmů
• Nahrávka rozhovoru jednotlivých studentek s pamětníkem
• Přepis rozhovoru, vyplnění protokolů k rozhovoru, reflexe projektu
• Pomoc studentek při přípravě projektových dnů

Reflexe a výhled do budoucna
V září 2013 jsme odevzdali nahrané a přepsané rozhovory s pamětníky do sbírky orální historie
Ústavu pro studium totalitních režimů. Dva ročníky projektu Velké a malé příběhy moderních
dějin, které jsme v rámci projektu Dějepis v 21. století úspěšně absolvovali, ukázaly, že studenty
orální historie zajímá, a to zejména každodennost daného historického období.

Výstupy studentů z projektových dní
• Prezentace vybraných výstupů badatelských týmů a jejich reflexe ze strany posluchačů (studenti 3. ročníků a septim)
• Vyplněné pracovní listy k normalizaci, vč. práce s dobovými dokumenty (2 000 slov, Zvací
dopisy, Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, Charta 77) –

A touto cestou půjdeme i nadále – každoročně budeme realizovat projektové dny, které budou
zaměřeny především na období nesvobody a totality, budeme se studenty pracovat tak, abychom
jim osvětlili a přiblížili události 20. století. Využijeme všech dostupných materiálů – prezentací,
fotografií, výukových CD a DVD, filmů, písniček, vtipů a reklam. A v neposlední řadě rozhovorů
s pamětníky.
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