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Dokumentujeme, vyprávíme, vzděláváme, pomáháme

Post Bellum



Od roku 2019 spolupracujeme s českými 
školami v zahraničí

Od roku 2012 realizujeme ve školách v České republice 
projekt Příběhy našich sousedů.



Další vzdělávací projekty Paměti národa

Zážitkové workshopy Paměti národa

Jednodenní výchovně-dramatické dílny pod vedením 

zkušených lektorů na náměty příběhů pamětníků 

zaznamenaných na Paměti národa. 

Kinopříběhy

Krátká videa vzpomínek pamětníků promítne žákům

a studentům přímo ve škole lektor, který je zároveň 

doprovodí vysvětlujícím a doplňujícím komentářem.

Čtenářské dílny

Lekce, které využívají především komiksově zpracované 

příběhy pamětníků.

Metodické sešity

Didakticky zpracovaný materiál, který pracuje

s žákovským zpracováním pamětnických příběhů.

Letní škola Paměti národa

a jednodenní učitelské semináře

Propracované kurzy dalšího vzdělávání pedagogů 

akreditované MŠMT. 

Všechny aktivity najdete na našem webu
skoly.pametnaroda.cz

Divadelní kroužky

Volnočasové kroužky dramatické výchovy 

inspirované příběhy pamětníků.

https://skoly.pametnaroda.cz/


Čísla

Za celou dobu fungování projektu jsme v České

republice zapojili: 

10 000 žáků

1 300 škol

1 500 učitelů

250 obcí, měst a městských částí

2 200 natočených pamětnických rozhovorů







A kde jsme ve světě?

Brusel

Paříž

Londýn

Edinburgh

Manchester

Rhein-Main

Düsseldorf

Florencie

Miláno

Ženeva
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Reykjavík

Banát

Daruvar

Žytomyr

Chicago

Boston

Minneapolis – Saint Paul

Kalifornie

Melbourne

Ottawa



Proč se zapojit?

• Zachráníte příběh, který by byl jinak navždy

zapomenut

• Dozvíte se o minulosti přímo od člověka, který ji zažil

• Děti prohloubí a zlepší svůj vztah ke své krajanské

komunitě

• Zlepší se v zacházení s technikou (audio, video)

• Procvičí si češtinu a dozví se víc o našich nedávných

dějinách

• Příběh se stane součástí sbírky Paměti národa.

• Každému účastníkovi vystavíme certifikát o 

absolvování projektu





Příběhy u nás ve škole.. 
Co nás čeká?

• sestavení reportážního týmu

• hledání pamětníka

• příprava na rozhovor (otázky, historický kontext)

• natočení rozhovoru s pamětníkem na diktafon nebo 

mobilní telefon

• společná reflexe, dohledávání informací

• zpracování nahrávky (tvorba výstupu, životopis)

• zveřejnění výstupů a závěrečná prezentace



Jak příběh zpracovat?

Úkolem dětí je život pamětníka představit veřejnosti.

Fantazii se meze nekladou;)

V projektu vznikají audio a video reportáže.

Děti mohou vytvořit třeba plakát, koláž z dobových

fotografií, časovou osu, komiks, ilustrace, ilustrovaný

životopis nebo cokoli jiného…

Příběh zveřejníme na pribehynasichsousedu.cz

a pametnaroda.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
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Friends of Via
If donors contribute online through Network for Good designating Post Bellum,
an email is automatically sent by NfG to confirm a tax deductible gift.

https://www.nfggive.org/donation/82-0546000


Eva Mikulášková

eva.mikulaskova@postbellum.cz

Děkuji za pozornost


