
Anotace
Aktivita seznamuje žáky s cíli projektu a motivuje je k zapojení. Žáci zhlédnou krátký 
animovaný dokument založený na pamětnickém vyprávění a hledají společně 
s učitelem odpovědi na otázky po smyslu poznávání moderních dějin. Proč je účelné 
propojovat formální a neformální vzdělávání a k čemu jsou rozhovory s pamětníky?

Cílová skupina
Žáci 8. a 9. tříd ZŠ

Vzdělávací cíle
 — Žáci jsou motivováni k zapojení do projektu. 
 — Žáci tvoří 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, práce s digitálními technologiemi, 
schopnost učit se, sociální dovednosti

Časová dotace
20–30 minut

Pomůcky
Film Příběh Luboše Jednorožce, počítač a dataprojektor/interaktivní tabule, 
internet, papíry a psací potřeby, fixy a tabule/flipchart

Postup

Evokace
Učitel pokládá žákům na počátku aktivity evokační otázky, na které žáci společně 
hledají odpovědi.

 — Co jsou moderní dějiny? 
 — Znáte české moderní dějiny? 
 — Proč je důležité se jimi zabývat? 
 — Jakým způsobem se můžeme dozvídat, co se během moderních dějin událo?
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Uvědomění
Promítněte žákům animovaný film z produkce Post Bellum Příběh Luboše Jednorožce: 
www.youtube.com/watch?v=gb7L7k9svjY. 

Řekněte žákům před promítáním, že si při sledování filmu mohou dělat do sešitů určených 
pro projekt poznámky, když je něco zaujme.

Po zhlédnutí filmu veďte se žáky debatu nad těmito otázkami (ze sady otázek si můžete 
vybrat ty, které vám přijdou důležité pro váš záměr, otázky můžete samozřejmě doplnit 
či pozměnit):

 — Co vás v příběhu Luboše Jednorožce překvapilo?
 — Co pro vás bylo nové?
 — Jak jste vnímali dobu, ve které se příběh odehrával – shoduje se s tím, co jste o té době 
věděli už dříve?
 — O čem byste se chtěli dozvědět více?
 — Na co byste se Luboše Jednorožce chtěli zeptat, kdybyste měli možnost?
 — Kde byste hledali více informací?

Reflexe
V reflexi se vraťte k evokačním otázkám: Znáte české moderní dějiny? Proč je důležité se 
jimi zabývat? Jakým způsobem se můžeme dozvídat, co se během moderních dějin událo?
Následně můžete žákům ukázat portál Paměť národa a na něm životopis Luboše Jednorožce: 
www.pametnaroda.cz/cs/jednorozec-lubos-1925.  

Poté je můžete informovat, že na tomto portálu je v současnosti několik tisíc příběhů 
z českých moderních dějin a že nové stále přibývají, neboť jsou stále natáčeni tazateli 
noví a noví pamětníci. Pokud žáci natočí v projektu pamětníka, i tato nahrávka bude 
pro Paměť národa zpracována, pokud bude natočena kvalitně.
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