
Anotace
Evokační aktivita k tématu orální historie a pamětnický příběh. Na základě 
nedokončených vět si studenti vyzkoušejí fabulaci příběhu. Na tento pracovní 
list navazuje další aktivita Příběh Luboše Jednorožce, kde se studenti seznámí 
s reálným příběhem pamětníka, z jehož vyprávění jsou věty do pracovního 
listu vybrány.

Cílová skupina
Studenti 1. a 2. ročníku SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Vzdělávací cíle
 — Studenti vytvoří na základě nedokončených vět smysluplný příběh.
 — Studenti vzájemně porovnají své příběhy a najdou podobnosti a odlišnosti.
 — Studenti diskutují, zda a kdy by se mohl příběh odehrát.

Počet účastníků
libovolný, studenti pracují nejprve individuálně a poté ve dvojicích, 
následuje skupinová diskuze

Kompetence
komunikace v mateřském jazyce, kulturní povědomí a vyjádření

Časová dotace
30–45 min

Pomůcky
Pracovní listy, psací potřeby

STORYTELLING 
metodický list

Postup
 — Rozdejte studentům pracovní listy a nechte je samostatně pracovat. Popř. vysvětlete 
pojem storytelling – vyprávění příběhů, který možná nebudou všichni znát. Studenti 
by na začátku práce neměli vědět, že nedokončené věty pocházejí z reálného vyprávění 
pamětníka Luboše Jednorožce. 
 — Zdůrazněte, že výsledný příběh nemusí obsahovat všechny věty a nemusí být obsáhlý, 
ale měl by mít jasnou dějovou linku a začátek, prostředek a konec.
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 — Poté, co studenti dokončí své příběhy, je vyzvěte je, aby vzájemně porovnali např. ve 
dvojicích, kdy a kde se jejich příběhy odehrávají a kým je jejich hrdina, a poté to sdělili 
ostatním. Už v tuto chvíli se nabízí příležitost k diskuzi, proč si zvolili určitou dobu, 
prostředí či protagonistu.
 — Nechte dobrovolníky, aby ostatní seznámili se svými příběhy. 
Podařilo se jim splnit zadání? Mají výsledné příběhy něco společného? 
 — Nyní můžete diskutovat o tom, zda se studenti domnívají, že by se takový příběh mohl 
odehrát, a pokud ano, kdy a za jakých okolností.
 — Nakonec studentům prozraďte, že se jedná o skutečný pamětnický příběh Luboše 
Jednorožce, se kterým se v následující aktivitě seznámí.


