
Metodika k vzdělávacímu programu 
„Obrazy historie regionu“ 
pro učitele II. stupě ZŠ 
 

Fáze celoročního projektu: Obrazy historie regionu 

Časová náročnost celoročního projektu:  9 měsíců 
Určeno pro: II. stupeň základních škol (+ odpovídající stupeň gymnázia) 
Cíl projektu: Cílem projektu je interaktivní formou poznávat historii i současnost své obce a 
regionu z perspektivy společné česko-německé historie a to na základě již vzniklých 
rozhovorů s pamětníky i na základě vlastního bádání.  
Program projektu absolvovali žáci základních škol v Plzeňském kraji a Horním Falcku v roce 

2014–2015 jako celoroční projekt „Obrazy historie regionu“.  
 
Fáze č. 1: Projektový den „Co jsou to Sudety?“  

• práce s publikací Příběhy Sudet1 a Živé paměti Sudet2 – ilustrace historických událostí 
Sudet na základě zpracovaných rozhovorů s pamětníky 

• představení metody „orální historie“ (jak připravit rozhovor a jak zpracovat výstupy 
rozhovoru) 

• slavnostní založení žákovské projektové knihy (v knize budou archivovány všechny 
výstupy celoroční žákovské práce) 

 
Fáze č. 2: Poznávání historie obce či regionu 

• sběr historických fotografií obce a regionu 

• záznam vzpomínek na obec a školu (rozhovory s prarodiči či jinými „místními 
pamětníky“) 

• vyhledávání informací o místní historii v knihách, na internetu či v obecní kronice 

• besedy se zajímavými pamětníky (osobnostmi), kteří mohou mluvit o významných 
historických událostech z perspektivy obce či regionu (II. světová válka, železná 
opona, rok 1968, 1989) 

 
Fáze č. 3:  Divadelní den 

• žáci zdramatizují (divadlo, pantomima, hudba aj.) vybranou místní či lokální 
historickou událost nebo vybranou událost popisovanou v publikacích Příběhy Sudet 
či Živé paměti Sudet 

• uspořádání divadelního dne  
 

Fáze č. 4: Poznávání příběhů zaniklých obcí  

• výlet a mapování příběhu zaniklých obcí sudetských oblastí – příprava, realizace a 
vyhodnocení výletu – „archeologické“ bádání v katastru zaniklé obce, popř. oživování 
zaniklé obce (na místě zaniklé obce zkusit na základě historických pramenů 
zrekonstruovat, jak asi vypadal život v této obci) 

 
Fáze č. 5: Příprava a realizace tematického dne  

• závěrečné doplnění žákovské projektové knihy, zpracování prezentace a výstavy 
z aktivit Fáze 2. 

                                                      
1
 http://sudety.cpkp-zc.cz/o-projektu-pribehy-sudet/publikace/  

2
 http://www.cpkp.cz/index.php/publikace/zive-pameti-sudet-cesko-nemecka-verze/detail 
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