
Projekt Příběhy našich sousedů  

spadajícího pod aktivity Paměti národa. Archiv vzpomínek Paměť národa 

(www.pametnaroda.cz) je jmenovitě doporučen MŠMT k výuce dějin 20. století, čj.: 17 

245/2009-22. 

Naše základní škola se zapojila pod záštitou obce Osová Bítýška do vzdělávacího projektu 

„Příběhy našich sousedů“ spadajícího pod aktivity „Paměti národa“. Archiv vzpomínek 

„Paměť národa“ (www.pametnaroda.cz) je osvědčený vzdělávací program, který propojuje 

mediální výchovu s výukou moderních dějin a občanským vzděláváním. Jeho cílem je 

prostřednictvím projektové výuky a za využití vzpomínek pamětníků reflektovat historii 

20. století. 

Vybraní žáci z naší školy pod vedením svého učitele a regionálního koordinátora společnosti 

Post Bellum od září 2021 během půl roku vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho 

vzpomínky, pořídí fotografie, prozkoumají archívy, vytvoří rozhlasovou, televizní nebo 

psanou reportáž či dokument o jeho životě. 

Společnost Post Bellum poskytne veškerou techniku a novinářské zkušenosti. Výsledky pak 
budou prezentovány na webových stránkách školy, obce i společnosti Post Bellum. Žáci získají 
pohled na moderní evropské dějiny na konkrétních příbězích skutečných lidí. Vždy je mnohem 
zajímavější poslouchat člověka, který tu „historii“ zažil na vlastní kůži. Skutečné příběhy 
bohužel nenajdeme v učebnici dějepisu.  
Tento projekt nám má připomenout, že příběhy jsou všude kolem nás, jen je třeba se v dnešní 
uspěchané době zastavit a zaposlouchat se. 
Paměť národa je stěžejním projektem společnosti Post Bellum, kterou založila společnost 

českých novinářů a historiků a která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky 

pamětníků klíčových momentů 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a 

jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti. Zahrnuje především vzpomínky 

válečných veteránů z 2. světové války, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických 

vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů 

národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních 

režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných. 

Pokud máte zájem, nejdete zajímavé příběhy na níže uvedených internetových odkazech. 
www.postbellum.cz; https://www.pribehy20stoleti.cz/; www.pribehynasichsousedu.cz. 
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