
Anotace
Aktivitu lze použít jako evokaci v úvodních fázích projektu. Cílem je prostřednictvím 
historických fotografií probudit u žáků zájem o nedávnou historii, včetně rodinné. 
Navázat lze diskuzí o tom, zda neznají ze své rodiny či svého okolí pamětníka se 
zajímavým příběhem, a obecně také o tom, jak hledat a oslovovat pamětníky.

Cílová skupina
Žáci 8. a 9. tříd ZŠ

Vzdělávací cíle
 — Žáci jsou ochotni aktivně se zapojit do projektu (hledání fotografií, pamětníků). 
 — Žáci kladou vlastní otázky týkající se nedávné minulosti.
 — Žáky zajímá pohled pamětníků na nedávnou minulost.
 — Žáci chápou, co je smyslem projektu – zachytit příběh pamětníka/pohled 
pamětníka na nedávnou minulost.

Počet účastníků
Zapojené týmy / celá třída

Kompetence
Komunikace v mateřském jazyce, kreativita, schopnost učit se, 
sociální dovednosti, kulturní povědomí a vyjádření

Časová dotace
20–30 minut

Pomůcky
5 zajímavých dobových černobílých fotografií – kopie pro každého žáka, 
flipchartový papír/role papíru, lepidlo
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Postup

Evokace
Rozdejte žákům set fotografií a popovídejte si s nimi o tom, jestli znají tento druh starých 
fotek, zda je mají také doma v albu, kdo na nich obvykle bývá, při jaké příležitosti jsou 
pořizovány a jestli si o nich v rodině povídají. 

vypravej.pametnaroda.cz



22

Uvědomění
Poté společně vymýšlejte, kdo by mohli být lidé na fotografiích, na co bychom se jich chtěli 
zeptat, zda si žáci myslí, že by nám měli lidé na fotografiích co říct, popřípadě co by to bylo. 
Otázky zapisujte na flipcharty a po skončení aktivity uschovejte pro další využití v projektu. 
Otázky vám totiž mohou pomoct vytvořit kostru projektu, při němž budete hledat odpovědi. 

Reflexe
Co jste se z fotografií dozvěděli zajímavého? Probudily ve vás nějaké otázky? 
Chtěli byste se dozvědět něco z historie své vlastní rodiny? Znáte nějakého pamětníka, ať 
už v rodině, nebo například v místě bydliště, známého rodičů či prarodičů, významného 
rodáka, jehož příběh byste mohli společně zpracovávat?

Poznámka
Na tuto aktivitu můžete navázat další, ve které budete pracovat s fotkami, 
jež si žáci přinesou.
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