
Anotace
Cílem aktivity „oživlé fotografie“ je přiblížit žákům pamětníkovu dobu, popřípadě 
konkrétní událost, kterou zažil. Žáci vstupují do dobové fotografie a zkoumají ji 
zevnitř pomocí výtvarné techniky koláže. 

Každá fotografie má svou atmosféru, kromě informací zachycuje i náladu a emoce, 
které pomáhají přiblížit danou událost, dobu či místo.

Cílová skupina
Žáci 8. a 9. tříd ZŠ

Vzdělávací cíle
 — Žáci se dozvídají více informací o vybrané události/době.
 — Žáci se vciťují do situace lidí v dané době.
 — Žáci vnímají fotografii jako médium, seznamují se s jejími možnostmi a limity coby 
dobového dokumentu.

Počet účastníků
Libovolný, lze pojmout jako individuální či skupinovou práci

Kompetence
Komunikace v mateřském jazyce, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, 
kulturní povědomí a vyjádření

Časová dotace
45–90 minut

Pomůcky
3–5 fotografií – momentek z období nebo události, které prožil pamětník 
(jako příklad jsou přiloženy fotografie z 21. srpna 1968), papíry, fixy, lepidlo, 
výstřižky z novin, časopisů, tempery, tuš či jakékoliv jiné výtvarné pomůcky, knihy 
jako inspirace pro výtvarné ztvárnění (např. Jana Šrámková, Andrea Tachezy, 
Dům číslo 226, nakladatelství Běžíliška, Praha 2017 nebo Radovan Lipus, David Vávra,  
O smutné továrně, Meander 2013)
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Postup
 — Lze pojmout jako individuální práci – 1 žák – 1 fotografie, ale ideální je rozdělit žáky 
do menších skupin (2–4). Každá skupina dostane fotografii. Úkolem žáků je nechat 
na sebe fotografii působit a zapsat na papír, jaká situace je na fotografii ztvárněna 
a co by mohli říct nebo si myslí lidé, kteří jsou na ní zachyceni.

vypravej.pametnaroda.cz



OŽIVLÉ FOTOGRAFIE 
metodický list/výtvarné zpracování

22

 — Skupina nalepí svou fotografii na větší papír (A3) a metodou koláže ji rozvine: zvolí titulek 
fotky, doplní repliky postav do komiksových bublin, dotvoří okolí fotografie. Žáci mohou 
použít jiné dobové dokumenty, letopočty, kopie výstřižků z novin, nebo naopak použít 
pro koláž výstřižky ze současných novina a časopisů. Koláž lze doplnit i látkami či 
drobnými předměty.
 — Skupiny si vzájemně okomentují své výtvory: Co se na fotografii odehrává? Co by se mohlo 
odehrát? Podařilo se v koláži doplnit fotografii o další rozměr, nějak její sdělení obohatit 
či zasadit do historického kontextu? 
 

Reflexe
Zkuste s žáky popsat, co vyjádřili kolážemi – zda se v nich objevují informace nebo pocity 
a jaké. Jsou tyto dobové fotografie něčím pozoruhodné? Proč? Za jakých podmínek asi 
vznikaly? Jak k nám promlouvají dnes? Ptejte se žáků, co zjistili nového o... (podle tématu, 
období, události). Jak události vnímali předtím, jak je vnímají teď? Jakým způsobem 
můžeme fotografie využít při zkoumání historie? Napadá je, na co by se v této souvislosti 
chtěli zeptat pamětníka dané doby/událostí?
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