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„Obrazy historie regionu“ 
Návrh realizace první části projektu (září – říjen 2014) 

Úvod, historický vhled (zá ří 2014) 

Vede pedagog 
 
Na začátku projektu proběhne historický vhled zaměřený na problematiku Sudet a celkového 
soužití Čechů a Němců na našem území vedený učitelem, případně odborníkem (dle zájmu 
jednotlivých škol). Učitelé mohou využít poskytnutý text od Člověka v tísni (Z historie česko-
německých vztahů).  
 
V rámci poznávání historie sudetských oblastí lze využít např. tyto aktivity: 
 

Časová osa 
Cíl:  Ujasnit si časovou souslednost událostí a jejich kontext  
Organizace: Žáci pracují ve skupinkách po 3 až 5 
Pomůcky: Kartičky s časovými událostmi pro každou skupinu, šňůra a kolíky na vyvěšení 
nebo lepenka na upevnění správného pořadí 
 
Každá skupina dostane 8 či více událostí, které je třeba seřadit podle toho, kdy se odehrály. 
Události volíme s ohledem na jejich důležitost pro vývoj česko-německých vztahů. Použít lze 
např.:  
 
Vznik Československé republiky, ve které žila poměrně početná menšina Němců 
Hospodářská krize a nástup nacizmu 
Mnichovská dohoda, zabrání území Sudet 
Začátek 2. světové války 
Atentát na Reinharda Heydricha 
Konec 2. světové války 
Němci musí nosit pásku na ruce s písmenem N, nesmí po 20:00 vycházet ven z domu 
Odsun německého obyvatelstva z oblasti Sudet 
 
Správné pořadí se vyvěsí, u každé události učitel zmíní podrobnosti, zasadí je do historického 
kontextu. Lze pracovat s širším časovým úsekem - zmínit, jak se k vysídlení stavěla 
komunistická strana, jak probíhalo znovuosidlování Sudet, co se stalo s vylidněnými 
vesnicemi, jak byly některé z nich využívány atd. 
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Mapa 
Cíl:  Poznat území Sudet 
Organizace: Žáci sedí v kruhu 
Pomůcky: Velká mapa Sudet na ukázku, malé černobílé mapky pro každého, pastelky, nůžky 
  
Učitel ukáže žákům mapu s vyznačenými sudetskými oblastmi. Žáci (mladší děti) si vybarví 
vlastní malou mapku – jinou barvou Sudety, jinou barvou zbytek republiky. Vizualizace 
oblasti, o které je řeč. Na velké mapě lze Sudety odstřihnout nůžkami a demonstrovat tak 
okleštěnou republiku po jejich odtržení.  
 

Diskuse 
Cíl: Uvědomit si, jaké dopady mají historické události na současnost 
Organizace: Žáci sedí v kruhu 
Pomůcky: Dle potřeby tužky a papíry na poznámky 
 
Diskuse s žáky. Jak je to se Sudety dnes? Mají historické události stále dozvuk? Co se 
v oblastech po odchodu Němců změnilo? Jaký to má vliv na kvalitu života dnešních obyvatel 
Sudet a na česko-německé vztahy vůbec? Jak na historické události reagovala tamní krajina? 
Následuje shrnutí pedagogem. 
 
Diskusi lze pojmout i konfrontačně metodou „akvária“. K diskusi je třeba vybrat takové téma, 
které nabízí více možných pohledů (např. problematika odsunu německých obyvatel po druhé 
světové válce). Žáci jsou rozděleni do tří skupin. Jedna z nich hájí odsun (princip kolektivní 
viny), druhá skupina uvádí argumenty proti němu. Třetí skupina zastává roli pozorovatelů, do 
diskuse nevstupují, jen si píší poznámky. Po skončení všichni zúčastnění diskusi hodnotí. Je  
vhodné, aby pozorovatelé měli předem připravená kritéria pro hodnocení (mohou  
vyplynout z předchozí diskuse v celé třídě nebo v malých skupinách). Diskuse může být  
hodnocena jak po obsahové stránce (hodnota argumentů), tak po stránce formální  
(schopnost reagování na příspěvky, úroveň naslouchání apod.).  
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Projektové odpoledne (zá ří – říjen 2014) 

Vede lektor z CpKP 
 
Projektové odpoledne je spíše než na fakta zaměřené na prožitek žáků, pokus o vcítění se do 
obyvatel bývalých Sudet. Žáci se seznamují s konkrétními příběhy. Počítá se s jejich 
předchozím seznámením s historií Sudet.  
 
 
 
 

1. Úvod 
Cíl: Seznámit se 
Organizace: Žáci sedí v kruhu 
Pomůcky: Lepenka, fixy 
 
Žáci a lektor se představí, napíší si svá jména na papírovou lepenku, kterou připevní na tělo. 
Každý ze zúčastněných má za úkol vyjádřit jedním slovem, co se mu vybaví, když se řekne 
pojem „Sudety“. Slova se zapíší na papír, který bude jako všechny ostatní vzniklé dokumenty 
později zařazen do projektové kroniky. (Tato aktivita se může s žáky v průběhu roku 
opakovat, je zajímavé sledovat, jak se pojmy s novými zkušenostmi s tématem vyvíjí, 
obměňují.) 

 
2. Imaginace 
Cíl: Navodit atmosféru vhodnou k tématu projektového odpoledne 
Organizace: Žáci sedí v kruhu se zavřenýma očima 
Pomůcky: Text jako podklad pro imaginaci 
 
Lektor přednese krátký text, pomocí kterého by se žáci měli vžít do nastíněné situace (muset 
se ze dne na den vystěhovat ze svých domovů, nechat tam všechny věci, odejít do neznáma, 
nemít jistotu návratu zpět…). Po přečtení žáci zmiňují své pocity při imaginaci.  
 

3. Ukázka 
Cíl:  Na konkrétní situaci hledat motivy jednání aktérů 
Organizace: Žáci sedí s výhledem na plátno projektoru 
Pomůcky: Notebook, plátno, vhodná filmová ukázka 
 
Žáci shlédnou krátkou ukázku z filmu s tématikou historie Sudet. Lektor pak klade návodné 
otázky – žáci vysvětlují, co a kdy se v ukázce odehrálo, odhadují motivy jednání jednotlivých 
aktérů. 
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4. Skládání příběhu 
Cíl: Seznámit se s příběhem osoby, která žila v Sudetech 
Organizace: Žáci pracují po skupinkách o třech až pěti dětech 
Pomůcky: Rozstříhané příběhy 
 
Skupina žáků dostane rozstříhaný příběh nějaké osoby, která žila v Sudetech. Úkolem je 
jednotlivé části poskládat tak, aby žáci získali ucelený příběh. Tento si pak ve skupině 
přečtou.  
 
 
 
Jednotlivé skupiny vlastními slovy převypráví příběh, který poskládali. Na tabuli či flipchart 
se poznamenají uzlové body příběhů (kde a kdy osoba žila, jaké významné události ji 
potkaly).  
Následuje porovnávání – v čem se příběhy liší? Co mají společného?  
 

5. Slavnostní založení třídní projektové kroniky, závěr 
Žáci obdrží od lektorů prázdnou projektovou kroniku (šanon s volně vkládatelnými listy). 
Vysvětlení práce s kronikou, vložení výstupů z projektového odpoledne.  
Další práce s kronikou může následovat až s pedagogem v další hodině věnované k projektu: 
podepsání titulní stránky (souhlas s aktivní prací na projektu stvrzený podpisem všech ze 
třídy); stanovení kronikáře, kreslíře, fotografa a dalších možných funkcí. 
Závěr projektového odpoledne. 
 

Do konce října 2014 je vhodné věnovat čas upevnění znalostí žáků, využití aktivit, které se 

nestihly před nebo během projektového odpoledne, věnovat cca hodinu úvodní práci 

s kronikou (určení rolí, titulní stránka, grafická úprava..).  

 

V listopadu přijde čas na metodiku vedení rozhovorů a zadání prvního úkolu žákům – provést 

rozhovor s prarodičem či rodičem. 


