


• Žákovský dokumentaristický projekt
• cílová skupina: žáci 8. a 9. tříd ZŠ, jejich 

učitelé, senioři, obec
• skupinky dobrovolníků (2 – 5 žáků) navštíví 

osobnosti žijící v okolí jejich školy, se kterými 
natočí  audio nebo video záznam vzpomínek

• úkolem dětí je příběh nejen získat, ale také 
zpracovat a předat jej dál



Reportáž TV
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/pribehy-nasich-sousedu.html

Závěrečná prezentace Ostrava-Poruba



Návštěva pamětníka



Exkurze



Workshopy



JAK NATOČIT PAMĚTNÍKA
kdy se zúčastnit: před natáčením
doba trvání: 45–90 minut

Lektor workshopu připraví účastníky na setkání s 
pamětníkem.
Naučí je zacházet s audio rekordérem, představí tipy a 
triky, jak získat nahrávku v rozhlasové kvalitě. Ještě 
důležitější je ale seznámení s principy vedení rozhovoru 
celoživotních vzpomínek a příprava na něj.

JAK VYPRÁVĚT PŘÍBĚH
kdy se zúčastnit: po natáčení, před zpracováním příběhu
doba trvání: 90–180 minut

Účastníci se během workshopu zorientují v příběhu 
pamětníka
a vytipují klíčové události jeho života, které budou dále
zpracovávat ve svých výstupech. Nakouknou pod 
pokličku
novinařiny a tvůrčího psaní.



Mediální workshopy



Výstupy



Výstupy



Závěrečná prezentace

video



Výstava 



Statistiky 

• Počet žáků zapojených do projektu: 2700 
• Počet zapojených seniorů: 740 
• Počet zapojených škol: 387 
• Počet zapojených učitelů: 420
• Počet produkovaných slavnostních 

závěrečných prezentací: 61  
• Počet zapojených měst a obcí: 56



Dopady projektu

ZNALOSTI A 
DOVENDOSTI
•Orientace v moderních 
dějinách
•Práce s novinářskou 
technikou (nahrávadlo, 
střihačské programy)
•Prezentační dovednosti
•Mediální gramotnost
•Tvůrčí psaní

ROZVOJ SOFT SKILLS
•Práce v týmu
•Schopnost dokončit 
obtížný úkol
•Kritické myšlení 
•Rozvoj sebedůvěry a 
empatie

HODNOTOVÁ VÝCHOVA

BUDOVÁNÍ SOUSEDSKÉ 
VZÁJEMNOSTI A VZTAHU K 
MÍSTU BYDLIŠTĚ

BUDOVÁNÍ A OBNOVOVÁNÍ 
MEZIGENERAČNÍCH VZTAHŮ

dítě - senior
dítě - učitel



Projekt vyvolal vysokou aktivitu žáků, dvě třetiny učitelů byly příjemně překvapeny jejich schopnostmi. Polovina 
učitelů taktéž uvedla, že se velmi zlepšily vztahy mezi jimi a zapojenými žáky. Přes 40 % učitelů uvedlo, že se žákům 
díky projektu zvedlo sebevědomí a obdobný podíl jich souhlasí s tvrzením, že si zlepšili vztah ke starší generaci.

Dopady projektu

Zdroj: Výzkum agentury NMS research mezi zapojenými učiteli v projektu Příběhy našich sousedů.



Dopady na sekundární cílovky
Zapojení senioři: 
•Nižší sociální izolace
•Nabourávání stereotypů o „dnešní mládeži“
•Posílení vlastní hodnoty
•Možnost zachování vzpomínek dalším generacím 

Širší veřejnost 
•Budování sousedské sounáležitosti a 
vztahu k místu, kde žijeme
•Seznámení se s nedávnou minulostí skrze 
dosud neznámé příběhy lidí z okolí 

Zapojení učitelé:
•Profesní rozvoj, získání 
zkušeností s projektovou 
výukou
•Zlepšení vztahů s žáky



Regionalita projektu

• Děti navštěvují místa, kde se příběhy odehrály 
– možnost navazujícího oživení míst

• Vznikne sbírka pamětnických vyprávění se 
vztahem k regionu – výstava, společné 
slavnostní zakončení (společenská událost)

• V regionu dochází k provazování vztahů – 
učitelé z různých škol – žáci – senioři – 
politická reprezentace

• Historická specifika regionu



Realizace a financování

• Oslovení škol, monitoring zájmu škol, zároveň 
oslovení zřizovatele škol či realizátora MAP

• Výběr regionálního koordinátora
• Školení zapojených pedagogů, motivační hodiny pro 

děti a tvorba týmů
• Financování přímých nákladů: z rozpočtů zřizovatelů 

škol nebo prostřednictvím MAP 
• Financování nepřímých nákladů:  Post Bellum



Děkuji!

Hana Hniličková
hana.hnilickova@postbellum.cz

tel.: 608 355 069
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