PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ…
projekt Paměť národa

Vzpomínky pamětníků jsou důležitým svědectvím nejen o našich moderních
dějinách, ale také o povaze českého národa.
S několika žáky devátého ročníku jsme se zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy
našich sousedů, jehož cílem je prostřednictvím vzpomínek pamětníků přiblížit
historii 20. století.
Tématem byly nejen časté vzpomínky na válečná léta a květen 1945, ale i následující
život v komunistické totalitě, ať už se s ní pamětníci vyrovnávali jakkoli.
Děti se v rámci projektu na nějakou dobu staly dokumentaristy. Vyhledávaly, natáčely
a zpracovávaly příběh svého pamětníka, člověka, který jim vyprávěl svůj (mnohdy
nelehký) životní osud. Navštívily Český rozhlas v Olomouci a vytvořily
z audiozáznamu svou reportáž.

Zpracovaly životopis svého pamětníka. Dokumentovaly práci na svém projektu.
Nakonec bylo potřeba připravit si výstup na závěrečnou prezentaci. Tým Jana
Strejčka se rozhodl přiblížit život své pamětnice, paní Marie Hrudníkové, interaktivní
formou – ve spolupráci s posluchači – a prostřednictvím křížovky. Tým Terezy
Austové se rozhodl pro „život v obrazech“ a představil svou pamětnici, paní Zdeňku
Lovečkovou, v různých životních etapách prostřednictvím skic a obrázků. Tým oslovil
své spolužáky. Děkujeme za spolupráci na výtvarném ztvárnění - Janu Ryšavému,
Anetě Poláškové a Tomáši Malému.

Na závěr projektu čekala žáky již zmíněná slavnostní prezentace, kde měly představit
osudy našich sousedů širší veřejnosti a podělit se o své zkušenosti s projektem.
Tato prezentace se uskutečnila v pondělí 25. února 2019 v prostorách týneckého kina.
Do projektu se v Hanáckém království zapojily dvě základní školy – naše Základní
škola Milady Petřkové a Základní škola Dub nad Moravou – vždy po dvou týmech.
Nechyběli starostové obcí, představitelé projektu Příběhy našich sousedů, ani
tříčlenná oborná porota ve složení – zástupce médií – historik – pedagog.
Byli jsme velmi potěšeni a mile překvapeni, když se odborná porota rozhodla ocenit
prvním místem zpracování příběhu paní Marie Hrudníkové.
Našim žákům srdečně gratulujeme!
Děkuji žákům Honzovi Strejčkovi, Patriku Navrátilovi, Anetě Souškové, Magdaléně
Svačinové, Natálii Střeštíkové, Terezii Austové, Lucii Hrabské, Ondřeji Vyhlídalovi za
účast na tomto úžasném projektu Příběhy našich sousedů. Věřím, že pro ně byl
zajímavý a přinesl jim spoustu nových zkušeností.

Rádi bychom se tohoto projektu zúčastnili i v dalších ročnících.

Výsledky práce žáků můžete zhlédnout zde –
https://www.pribehynasichsousedu.cz/hanacke-kralovstvi/hanacke-kralovstvi-20182019/
a samotnou slavnostní závěrečnou prezentaci zde https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/hanacke-kralovstvi-25-2-2019/
Další životní příběhy pak v internetovém archivu Paměť národa –
www.pametnaroda.cz , případně jednotlivé audioreportáže vyslechnout ve vysílání
Českého rozhlasu.
Začátkem června jsme byli osloveni, zda by žáci mohli představit život svého
pamětníka na Slavnosti škol Paměti národa, která se má uskutečnit v říjnu 2019
v pražské HAMU.

Tým pamětnice Marie Hrudníkové: Jan Strejček, Aneta Soušková, Patrik Navrátil,
Magdaléna Svačinová, Natálie Střeštíková,
Tým pamětnice Zdeňky Lovečkové: Terezie Austová, Lucie Hrabská, Ondřej Vyhlídal,
Tadeáš Vymětal
Výtvarně se na závěrečné prezentaci týmu podíleli Jan Ryšavý a Aneta Polášková
z 8. B a Tomáš Malý z 9. tř.

Lenka Mužíková

