
 

 

Příběhy našich sousedů ve světě  
2023 
 
Dokumentaristický projekt organizace Post Bellum pro žáky a učitele českých 
škol v zahraničí 
 

Vydejte se s námi po stopách minulosti a zachraňte příběh, který by jinak zůstal zapomenut!  
 
Vaším úkolem bude sestavit žákovský tým, najít ve svém okolí zajímavého pamětníka, nahrát 
jeho vyprávění na diktafon nebo mobilní telefon a pamětnický příběh zpracovat a představit 
veřejnosti. Z natočeného materiálu můžete sestříhat video nebo audio reportáž nebo vytvořit 
jakýkoli jiný – výtvarně či literárně pojatý výstup (komiks, ilustrace, plakát, ilustrovaný 
životopis, časová osa apod.) Zapojujeme žáky českých škol ve věku od 10 let.   
 
 

   
 
Všechny výstupy, včetně fotografií z průběhu projektu zveřejníme na webu 
pribehynasichsousedu.cz. Nahrávky rozhovorů zpracujeme a uložíme v archivu Paměť národa.  
Projekt je možné realizovat jako součást prezenční nebo online výuky. 
 
Rádi byste se se svými žáky přihlásili? Pro víc informací napište do konce června přímo 
koordinátorce projektu Evě Mikuláškové. Ročník 2023 spouštíme už v září 2022!    
    
Email: eva.mikulaskova@postbellum.cz     pribehynasichsousedu.cz 
Tel.: +420 776 036 788      skoly.pametnaroda.cz  

https://www.postbellum.cz/
https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete-pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/
https://www.pametnaroda.cz/cs
mailto:eva.mikulaskova@postbellum.cz
https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete-pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/
https://skoly.pametnaroda.cz/


 

 

    
 
Projektu Příběhy našich sousedů se účastní žákovské týmy, které pracují pod vedením svých 
učitelů, může se zapojit i celá třída, doporučujeme ale max. počet 12 žáků.  Po celou dobu 
realizace projektu je učitel v úzkém kontaktu s koordinátorkou Post Bellum, která mu 
poskytuje metodickou podporu. Úkolem učitele je společně s dětmi najít pamětníka, připravit 
děti na nahrávání rozhovoru a pomoct jim se zpracováním výstupu.  
 
Myšlenka projektu se velmi dobře doplňuje s posláním českých škol v zahraničí, přispívá k 
udržování českých kulturních tradic a dá se využít jako součást výuky českého jazyka a 
českých reálií. 
 

 
 
 
Organizace Post Bellum realizuje vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů už od roku 2012 
v základních školách po celé České republice, kde se touto cestou díky dětem a učitelům 
podařilo pro archiv Paměti národa zaznamenat už více než 2.200 pamětnických příběhů. 
 
Cílem projektu je nejenom přiblížit dětem naší nedávnou minulost prostřednictvím příběhů 
konkrétních lidí, ale také uchovat tyto vzpomínky pro další generace. V prostředí českých škol 
v zahraničí děti mapují zejména osudy svých krajanů, kteří byli často nuceni opustit svou vlast 
v období druhé světové války nebo později během komunistické totality. Děti se od pamětníků 
dozvídají o důležitých událostech 20. století a díky těmto setkáním zjišťují, že je důležité 
rozhlížet se okolo sebe, nespoléhat se pouze na to, co se píše v učebnicích, ale hledat 
informace i v jiných zdrojích a utvářet si své vlastní názory. Projekt rozvíjí tzv. měkké 
dovednosti (práce v týmu, umění diskutovat, schopnost dokončit úkol, kritické myšlení) a v 
neposlední řadě přispívá ke zlepšení vztahů mezi nejmladší a nejstarší generací. 
 



 

 

Období realizace projektu: září 2022 – prosinec 2023 

 
Kroky, které učitel s dětmi absolvuje: 
 

1. úvodní motivační hodina (představení projektu žákům) 
2. sestavení žákovského týmu (2 - 12 žáků, 10-15 let) 
3. vytipování a oslovení pamětníka 
4. workshop "Jak natočit pamětníka"  

(příprava na natočení rozhovoru celoživotního vzpomínání, metoda vedení 
rozhovoru, historický kontext)  

5. setkání s pamětníkem  
(pořízení audio - případně i video nahrávky rozhovoru) 

6. workshop "Jak vyprávět příběh"  
(společná reflexe pamětnického příběhu, výběr témat, volba formy výstupu) 

7. zpracování žákovských výstupů a fotodokumentace 
8. odevzdání hotových výstupů  

(zveřejnění výstupů na webu projektu) 
9. veřejná prezentace pamětnického příběhu 

(žáci představí příběh „svého“ pamětníka před publikem, např. při nějaké školní, 
krajanské nebo konzulátní akci) 
 

Každý žákovský tým v projektu povinně odevzdává: 

• audio nahrávku rozhovoru 
(kompletní nekrácený audio záznam rozhovoru ve formátu mp3) 

• fotodokumentaci z průběhu projektu 

• žákovské zpracování rozhovoru 
(min. jeden volitelný výstup, který si děti vyberou podle své fantazie a schopností, 
může být např. audio nebo video reportáž, případně jakékoli výtvarné nebo literární 
zpracování: časová osa, koláž, ilustrace, komiks, plakát, apod.) 

• stručný životopis pamětníka 
 

Administrativa v průběhu projektu: 

• smlouva o spolupráci (uzavírá koordinátor s učitelem) 

• výkaz práce vedoucího týmu 

• souhlasy rodičů s účastí dítěte v projektu 

• souhlas pamětníka s nahráváním rozhovoru 


