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Žáci chodí rádi poslouchat příběhy pamětníků
Již po šesté se v Praze 6 zúčastnily základní školy projektu Příběhy našich sousedů,
který pořádá organizace Post Bellum. Úspěch a zájem tkví v odlišném přístupu
k historii. Celkem 14 základních škol poslalo do soutěže na začátku školního roku
pětičlenné týmy. Ty se setkaly s pamětníky, kteří jim vyprávěli svůj životní příběh. Žáci
představí pamětníky na závěrečné prezentaci v kině Dlabačov ve středu 13. března 2019
od 15 hodin. Vítězné týmy pojedou do Berlína na dvoudenní zájezd, díky podpoře MČ
Prahy 6.
Na závěrečné prezentaci se dozvíte, proč se Františku Stárkovi říká Čuňas, proč si Patrik
Benda nemohl na návštěvu do vězení za otcem Václavem Bendou vzít tričko s Mickey
Mousem a také v jakém vykonstruovaném procesu byl odsouzen otec Jany Fajkošové –
Oldřich Čermák. Další pamětníci z letošního běhu jsou z řad profesorů, vědců, divadelníků a
lékařů.
Týmy jsou sestaveny ze žáků sedmých, osmých a devátých tříd a učí se základům
dokumentaristické práce a týmové spolupráci. Díky projektu si žáci zlepší svůj vztah
k nejstarší generaci, naváží bližší vztah s pedagogem. Cenná je i metoda orální historie a jiný
přístup k výuce dějepisu mimo školní lavice.
V uplynulém pololetí žáci absolvovali například workshop Jak natočit pamětníka, kde se
učili zacházet s diktafonem a připravovali si otázky pro pamětníka. Samotné natáčení
pamětníka všechny týmy hodnotily velmi pozitivně, mnohdy bylo totiž velmi zajímavé
prostředí setkání – například tým ze ZŠ Emy Destinnové přišel do areálu Psychiatrické
nemocnice v Bohnicích, kde bydlí Petr Goldmann, dlouholetý vedoucí psychologického
oddělení.
Žáci po natočení vyprávění připravili scénář a natočili reportáž v Českém rozhlase, kde je
čekala i exkurze po studiích a zákulisí rozhlasových pořadů. Dva týmy nahrávaly pamětníka
na kameru, takže pro ně byl připraven workshop s Matějem Pospíšilem z Post Bellum, který
jim pomáhal se zpracováním videa. Všechny týmy navštívily Archiv bezpečnostních složek
na Branickém náměstí, kde se žáci zúčastnili exkurze a workshopu a zkoumali odsouzení
skupiny, která hrála na Hostýně v roce 1974 loutkové divadlo.
Týmy pracovaly pod vedením svých učitelů šest měsíců zcela samostatně. Příběhy pamětníků
zpracovaly například do fotoknih, knih, videí, komiksů. Mnozí žáci nakreslili portrét a

uspořádali besedu s pamětníkem ve škole nebo připravili projektový den i pro ostatní
spolužáky. Jak se jim podařilo příběh pamětníků ztvárnit, se dozvíte na závěrečné prezentaci
v kině Dlabačov ve středu 13. března 2019 od 15 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Vstup
zdarma.
--Od roku 2012 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé České Republice zapojilo 661
českých škol s více jak 4234 žáky a studenty. Ti pod vedením téměř 800 učitelů
zdokumentovali v 983 žákovských dokumentaristických týmech na tisícovku pamětnických
příběhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto
formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.
Výsledné žákovské dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.
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