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Žáci ze ZŠ Ohradní v Českém rozhlase

Helena Medková se studentkami z gymnázia Nad Štolou

Nahrávání v Českém rozhlase

Žáci ze ZŠ náměstí Svobody na návštěvě u paní Heleny Brabencové

Představení projektu

Projekt realizujeme za podpory Ministerstva kultury ČR.

Nabízíme žákům a studentům
z vašeho města možnost
stát se na několik měsíců
rozhlasovými či televizními
dokumentaristy. Ve dvou
až pětičlenných týmech
budou natáčet rozhovory se
zajímavými lidmi ze svého
okolí, kteří mají silný
životní příběh. Doprovodí je

Žáci se poutavou formou dozvědí nejen mnoho ze života zajímavých osobností a z moderních dějin, ale naučí se také aktivně
zpracovávat získané informace a nebát se je předávat ostatním.
Velkým přínosem pro začínající „reportéry“ je také vědomí, že
svou aktivitou mohou ovlivnit dění kolem sebe.
Děti během jednoho školního pololetí vyzpovídají pamětníka
se vztahem k místu, kde žijí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, bádají v archivech a nakonec vytvoří rozhlasovou,
televizní nebo psanou reportáž. Někteří podle příběhu nakreslí komiks, jiní vytvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají
do rozhlasového nebo televizního studia, kde jim zkušení redaktoři pomohou zpracovat nahrávku do podoby reportáže. Výběr
pamětníků zajišťuje místní koordinátor Post Bellum ve spolupráci se žáky a jejich učiteli, ale také radnicí, archivy a dalšími organizacemi. Dětské týmy využijí také informace z badatelského
portálu www.pametnaroda.cz.

z Post Bellum.

Studentská zpracování pamětnických příběhů jsou prezentována
na internetové stránce projektu www.pribehynasichsousedu.cz.
Příběhy pamětníků, které se v projektu podaří žákům sesbírat,
jsou navíc zpracovány profesionálními editory pro internetový
archiv Paměť národa na www.pametnaroda.cz.
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při tom jejich učitelé a lidé

Příběhy našich sousedů realizujeme vždy ve spolupráci s městem
nebo krajem jako zřizovateli základních a středních škol. Během
školního pololetí se do projektu zapojí v jednom místě zpravidla
6–14 dokumentaristických týmů v závislosti na počtu škol.
Projekt zajišťuje za finanční podpory města či kraje společnost
Post Bellum a její místní koordinátor. Ten poskytuje pedagogům
i dětem metodickou, technickou a organizační podporu – vyškolí
učitele v práci s nahrávací technikou i metodikou vedení rozhovoru s pamětníkem. Zajistí setkání týmů s pamětníky, exkurze
škol do médií a archivů, pořádá motivační hodiny. Lektoruje
workshop Jak natočit pamětníka a workshop narativních dovedností Jak vyprávět příběh. Vede administrativu projektu, uzavírá
smlouvy s pedagogy a koordinuje činnost zapojených žáků, jejich
učitelů i pamětníků. Hlavní koordinátor projektu je pak zodpovědný za metodiku projektu, průběžně školí a mentoruje místního koordinátora a zajišťuje ve spolupráci s partnery projektu
jeho publicitu.

Za pět let svého trvání se
do projektu zapojilo již
2100 žáků a studentů, kteří
zpracovali téměř 500
pamětnických příběhů z více
než 40 měst po celé České
republice. V projektu vzniklo
celkem přes 70 video reportáží
a 330 rozhlasových reportáží,
z nichž mnohé z nich byly
odvysílány Českým rozhlasem
v rámci pořadu Příběhy
20. století.
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Projekt je zakončen slavnostní prezentací, na které žákovské týmy
soutěží před veřejností a odbornou porotou o nejlépe zpracovaný a představený příběh. Slavnostní zakončení může doprovázet
panelová výstava a/nebo brožura představující příběhy místních
pamětníků široké veřejnosti. Všechny tyto výstupy prezentují
radnici jako odpovědnou vůči svým starším občanům. Závěrečná
prezentace a vernisáž výstavy umožňují další společná setkávání
a sdílení zkušeností mezi nejmladší a nejstarší generací.

Realizace jednoho kola projektu v jednom
městě / regionu stojí cca. 120 000–200 000
Kč v závislosti na počtu týmů, které se
do objevování pamětnických příběhů zapojí.
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Cíle projektu

• žáci získají vhled do moderních evropských dějin, a to
na konkrétních příbězích skutečných lidí, zábavnou, kreativní
a motivující formou (hledání pamětníků, jejich nahrávání,
dohledávání souvislostí, objevování, tvorba reportáží), najdou
si „svá“ poselství a aktivně poznají zkušenosti předchozích
generací;
• žáci se naučí pracovat s moderními technickými zařízeními
používanými v dokumentaristické praxi (nahrávací zařízení,
profesionální nástroje pro střih);
• žáci si osvojí dovednost vyhledávat, třídit a analyzovat informace
a naučí se pracovat v týmu;
• žáci si zkusí prezentovat výsledky své práce a obhájit je
před veřejností;
• žáci vybudují zcela unikátní sbírku svědectví pamětníků
se vztahem k místu, kde žijí, kterou bude možné dále využít
k prezentaci města/městské části;
• žáci a školy budou nahrávky prezentovat v mediích;
• projekt zprostředkuje mezigenerační dialog a slouží k prevenci
sociálně-patologických jevů.

Cílové skupiny

• žáci 7.–9. tříd ZŠ, popřípadě nižších ročníků víceletých gymnázií,
pedagogičtí pracovníci, senioři, veřejnost
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Tým ze ZŠ Norbertov představuje příběh Jiřího Stránského

Poděkování paní Dagmar Lieblové na závěrečné prezentaci

Vladimír Merta na vernisáži výstavy v Praze 6

Vernisáž výstavy Příběhy našich sousedů v Praze 5

Harmonogram projektu
na jedno školní pololetí

leden
(září)

vytipování pamětníků, analýza dat Paměti národa, průzkum
archivů, setkání s pedagogy, seznámení s projektem
a představení harmonogramu projektu, školení pedagogů
(metodika nahrávání rozhovoru celoživotních vzpomínek, práce
s portálem Paměť národa, technické školení), motivační setkání
se žáky

únor
(říjen)

tvorba dokumentaristických týmů, objednávání archivů, uvedení
žáků do historického rámce, workshop Jak natočit pamětníka

březen – duben
(listopad – prosinec)

terénní dokumentaristická práce – zpracování nahrávky,
workshop Jak vyprávět příběh, návštěva archivů, exkurze

květen
(leden)

odevzdání a editace textů, audio a video workshopy, odevzdání
audio, video a fotodokumentace, dokončení a odevzdání textů,
korektury

červen
(únor)

finalizace výstupů, ukládání výsledků práce studentských týmů
na www.pribehynasichsousedu.cz, ukládání zpracovaných
příběhů na www.pametnaroda.cz, příprava slavnostní
prezentace, slavnostní veřejná prezentace výstupů projektu,
v případě zájmu města příprava veřejné výstavy
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Pátrání v Archivu bezpečnostních složek

Žáci ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic s panem Kolmerem

Vítězný tým ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic při rozhovoru v ČRo

Tým za ZŠ Červený vrch s Vilémem Prečanem
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