
 

ZPRAVODAJ PROJEKTU „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

Vážení pedagogové, 

v přiloženém Newsletteru si Vám opět představujeme nabídku vzdělávacích materiálů pro základní a střední 

školy, které vznikly během realizace vzdělávacího projektu Národního muzea „Dotkni se 20. století“ 

podpořeného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. 

Vzdělávací materiály a programy jsou rozděleny a zpracovány jak pro studenty 2. stupně základních škol 

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, tak i pro studenty středních škol a gymnázií a všechny byly během 

let 2012 – 2014 ověřeny a pilotovány samotnými učiteli a školami. Do pilotáží se zapojilo téměř 4 500 studentů 

a více než 300 pedagogů.   

Projekt „Dotkni se 20. století!“ reflektuje zlomové epochy českých a československých dějin 20. století pomocí 

klíčových let 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989. Díky sbírkových předmětů jsme ke každému z klíčových roků 

vytvořili vizuálně zajímavé pracovní listy, komiksy nebo e-learningový program, které se opírají o skutečné 

historické předměty, osudy pamětníků a reflektují klíčové události našich moderních dějin. Vznikla také 

interaktivní online hra Osudy a kariéry nebo populární Muzejní kufřík, který obsahují vždy 10 replik sbírkových 

předmětů typických pro dané období.  

Všechny vzdělávací materiály jsou učitelům i žákům zpřístupněny zcela volně na webových stránkách 

www.dvacatestoleti.eu, a to včetně metodických listů s doporučeními, jak s konkrétními materiály ve výuce 

pracovat. Pro školy nabízíme také lektorované edukační programy v Národním památníku na Vítkově a v 

neposlední řadě můžete navštívit také vzdělávací programy našich partnerských muzeí -  v Hornickém skanzenu 

Březové Hory, Masarykově muzeu v Hodoníně, Muzeu Českého lesa v Tachově, Hornickém muzeu v Příbrami 

nebo Vile Tugendhat v Brně. 

Doufáme, že si z bohaté nabídky vzdělávacími materiálů vyberete a výuka moderních českých 

a československých dějin bude inspirující nejen pro Vás, ale také pro Vaše studenty. 

 

Se srdečným pozdravem 

Mgr. Hana Doležalová 
produkční projektu „Dotkni se 20. století!“ 

T: +420 224 497 478 

E: hana_dolezalova@nm.cz 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.dvacatestoleti.eu/
mailto:hana_dolezalova@nm.cz
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Film a muzeum 2016 

Národní muzeum - Historické muzeum a kino Lucerna připravili nové filmové projekce k tématu 
husitství, druhé světové válce a událostem roku 1968 do kina Lucerna a zvou Vás také na 
lektorované edukační programy do Národního památníku na Vítkově.  
 
O významných tématech, problémech a událostech československých dějin 20. století se tak můžete 
dozvědět prostřednictvím filmového snímku a muzejních sbírkových předmětů – autentických dokladů 
minulosti. 

 
Místo konání  

Projekce filmu: Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1, 110 00  

Doprovodné vzdělávací programy:   Národní památník na Vítkově 
 U Památníku 1900 
 130 000, Praha 3 

Program 

Středa 21. 9. 2016, 9:30 
Jan Hus (r.: Jiří Svoboda, ČR, 2015, 80 min) 

Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a 
synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém 
dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší.  

Tragický osud tohoto velikána naší historie byl naposledy 
převeden na filmové plátno režisérem Otakarem Vávrou v 
roce 1954. Tvůrci, kteří se u nového filmového zpracování 
sešli, patří v Česku k nejrespektovanějším filmovým 

profesionálům, herce nevyjímaje. Díky nim má film Jan Hus všechny atributy mimořádného filmového 
zážitku a je zároveň důstojnou oslavou historické osobnosti světového významu. 

Doporučený edukační program k nové výstavě Druhý život husitství žákům přiblíží fenomén husitství 
a jeho různé interpretace. 

 
Čtvrtek 13. 10. 2016, 9:30 
Bílá nemoc (r.: Hugo Hass, Československo, 1937, 102 min) 
digitálně zrestaurovaná verze 

Čapkova hra Bílá nemoc byla poprvé uvedena v lednu 1937, tedy v čase bezprostředního ohrožení 
nacismem, a její paralela s tehdejší současností a především blízkou budoucností je děsivě výstižná. 
Haasova filmová adaptace, jež měla premiéru už na konci téhož roku, v sobě díky stejnému obsazení 
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hlavních rolí uchovala výjimečné kvality této první inscenace, zároveň však zůstává svébytným 
nadčasovým dílem. 

Do jakési země, jejíž národ je plamennými projevy diktátora právě úspěšně přesvědčován o své 
nadřazenosti a oprávněnosti vojenské expanze, se rozšířil bacil silně destruktivní formy 
malomocenství. Je nazýván morbus Tshengi nebo lidově „bílá nemoc“. Jediný, kdo proti němu vyvinul 
účinný lék, je lékař chudých jménem Galén. Odmítá však tajemství svého medikamentu prozradit, 
dokud mocní maří lidské životy válkami. 

Doporučené edukační programy: 

1. Od Mnichova po Ležáky 

2. Křižovatky české a československé státnosti 

3. Příběh památníku 

 

 

 
Čtvrtek 10. 11. 2016, 9:30 
Vlk z královských Vinohrad (r.: Jan Němec, ČR, 2016, 75 min) 

Příběh o jednotlivci vždy překračujícím čáru zavedeného slušného chování. Je to filmař a tato 
výlučnost ho dostane do aktivní účasti na osudech Česka. V osudovém roce '68 měli Češi v Cannes v 
hlavní soutěži tři filmy. Jejich očekávané vítězství však bylo zmařeno pseudorevolucí francouzských 
filmařů. Invaze 1968, sešup ze slávy a úspěchu a nucený exil. Marné hledání lásky v USA. V zemi, kde 
správná adresa a výše bankovního konta je nade vše. Co Čech, to muzikant a muzikantem je i filmař, 
který se jako Švanda dudák vrací domů, do rodné Prahy k milovanému filmu. 

Doporučené edukační programy: 

1. Pražské jaro, okupace a Jan Palach 

2. Křižovatky české a československé státnosti 

3. Příběh památníku 
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Virtuální prohlídka Národního památníku na Vítkově 

Pokud nemůžete vyrazit na pražský vrch Vítkov a osobně navštívit prostory Národního památníku 
na Vítkově nebo si jen chcete připomenout zážitky z jeho prohlídky, potom jste srdečně zváni na 
virtuální návštěvu Památníku a jeho expozic. Historie Památníku, vystavěného v letech 1928 – 1938 
k poctě československých legionářů, vás přenese do pohnutých dob novodobých moderních 
československých a českých dějin 

Uvnitř památníku si můžete podrobně prohlédnout expozici Křižovatky české a československé 
státnosti, která zachycuje významné zlomy našich moderních dějin, kdy se výrazným způsobem měnila 
státnost a ideové pojetí státu. Expozice se podrobně věnuje pěti významným dějinným milníkům: 

1) Vznik ČSR v roce 1918 
2) Období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939 
3) Obnovení Československa v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později 
4) Rok 1968, období tzv. pražského jara, invaze vojsk Varšavské smlouvy, 

vznik československé federace v roce 1968 
5) Pád komunismu v roce 1989 

Návštěvníci interaktivní virtuální prohlídky si mohou prohlédnout zblízka nejen expozici, ale i vybrané 
předměty a další vnitřní prostory Památníku (Prezidentský salónek, Slavnostní síň, Kaple padlých), 
ale i vnější podoby stavby a monumentální jezdeckou sochu Jana Žižky. Expozice je navíc obohacena 
o klasické fotografie, videa a zvukové stopy, které zaručují příjemný zážitek. 

 

Odkaz na virtuální prohlídku: http://pamatnik-vitkov.dvacatestoleti.eu/ 

 

 

http://pamatnik-vitkov.dvacatestoleti.eu/
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Služba „on-line kurátor“ 

 

Školy se mohou v průběhu roku přihlásit k využití služby „on-line kurátora“  Národního muzea - 
Historického muzea, která je určena především žákům ZŠ a SŠ a umožňuje jim navázat virtuální 
spojení s kurátorem expozice Křižovatky české a československé státnosti přímo v Národním 
památníku na Vítkově v Praze. 

Studentům a učitelům ze vzdálenějších míst ČR se tím otevírá jedinečná možnost prohlédnout si 
expozice Křižovatky české a československé státnosti, která se věnuje významným mezníkům 
československých dějin 20. století a spatřit tak vysílačku Libuše, poslední dopisy Milady Horákové a 
Heliodora Píky psané z vězení, posmrtnou masku Jana Palacha či psací stroj Pavla Tigrida. Kromě 
klasické virtuální prohlídky expozice, kterou tato služba zprostředkovává, mohou žáci položit 
kurátorovi vlastní otázky a dotazy. 

 

Podrobnosti a termín objednávek: 

Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel: 224 497 327, tel: 725 773 909. 

Více informací: www.dvacatestoleti.eu/online-kurator/ 

 

 

 

 

 

 

../../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Kristyna/AppData/Local/Downloads/www.dvacatestoleti.eu/online-kurator/
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    E-learningové lekce  

Na webových stránkách projektu Dotkni se 20. století! jsou dostupné e-learningové lekce k dějinám 

20. století. Jednotlivé lekce jsou přehledně členěny na klíčové roky, stejně jako ostatní aktivity 

projektu Dotkni se 20. století! Jde o roky 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989.  

 

E-learningové lekce jsou rozděleny na verzi pro studenty základních a středních škol, které se rozlišují 

v náročnosti cvičení. Součástí je také užitečná metodická lekce pro učitele. Vyzkoušejte zábavnou 

vizuální formu dějepisu, která přiblíží klíčové události českých a československých dějin 20. století 

vašim studentům díky dobovým postavám, jejich osudům, předmětům a událostem, které se s nimi 

pojí. V e-learningových lekcích jsme využili sbírkové předměty Národního muzea a dalších muzeí 

a institucí.  

Podrobnosti: 

Bc. Kristýna Hlavatá, kristyna_hlavata@nm.cz, tel: 224 497 135. 

Více informací: www.dvacatestoleti.eu/e-learning/ 

 

 

 

http://www.dvacatestoleti.eu/e-learning/
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Hra Osudy a kariéry 

Online hra „Osudy a kariéry“ slouží k snadnějšímu pochopení historických momentů 
20. století. Na začátku hry si student zvolí postavu, se kterou budete prožívat její 
životní osud. Na výběr je z 8 postav narozených v období 1890 – 1970.  

Princip hry spočívá v reflexi konkrétních a individuálních životních rozhodnutí v rámci dějin. Postava se 

v průběhu hry vyvíjí a na základě výběru ze dvou možností, určuje svůj budoucí osud a kariéru. 

Po ukončení hry si studenti vytisknou svůj životopis (osud) a s použitím metodických listů pro učitele 

se předpokládá další práce v hodině a konfrontace se "skutečnými" životy a dějinnými rozhodnutími. 

Pod vedením pedagoga budou žáci analyzovat konkrétní historické osobnosti, vysvětlovat své postoje 

a důsledky jejich rozhodnutí. Herní historii můžete sledovat a sdílet na FB.  

Hru „Osudy a kariéry“ na vyžádání distribuujeme do školy také v off-line verzi na CD. Hru můžete poté 

spustit při vyučování bez přístupu na internet. 

 

 

Odkaz na hru: http://osudyakariery.dvacatestoleti.eu/Episode/Index  

Podrobnosti: 

Mgr. Hana Doležalová, hana_dolezalova@nm.cz, tel: 224 497 478 

 

http://osudyakariery.dvacatestoleti.eu/Episode/Index
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Nabídka muzejních  kufříků 

Nabízíme interaktivní sadu „muzejních kufříků“, která obsahuje repliky předmětů uložených ve 
sbírkách Národního muzea a umožňuje studentům skutečně se dotknout replik dobových 
předmětů. Série muzejních předmětů vztahujících se ke klíčovým letům českých dějin (r. 1918, 1938, 
1948, 1968, 1989) je doplněna o karty sbírkových předmětu, kde studenti naleznou užitečné 
informace o historii daného předmětu, jeho původu a využití.  

Každá sada muzejního kufříku, vztahující se k jednomu z klíčových roků českých a československých 
moderních dějin, obsahuje deset vybraných muzejních předmětů a reflektuje široké pole lidských 
dějin od politického vývoje, každodenní kultury, hmotné kultury až po hospodářské dějiny. Žák se tedy 
při výuce dějepisu může seznámit s replikou skutečného dobového artefaktu, pomocí kterého může 
lépe pochopit dějinnou skutečnost. Všech pět sad muzejních kufříků tak pomohou pedagogům i jejich 
žákům při výuce českých dějin celého dvacátého století.  

 

 

Podrobnosti a termín objednávek: 

Mgr. Hana Doležalová, hana_dolezalova@nm.cz, tel: 224 497 478 
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 Pracovní listy: Média ve výuce dějepisu  

Ve spolupráci s katedrou mediálních studií UK FSV jsme pro Vás připravili sadu Mediálních hodin 

a minutek do výuky a metodickou příručku k dějinám médií, které jsou ke stažení na webovém 

portálu Dotkni se 20. století! 

 Kult osobnosti a významné události v tisku  

 Práce s karikaturou ve školní třídě  

 Antologie dobových politických karikatur a vtipů 1918 – 1990 

 Práce s dobovým tiskem ve školní třídě 

Veškeré uvedené materiály jsou ke stažení na našem webovém portálu 

http://dvacatestoleti.eu/media-ve-vyuce-dejepisu/  

Podrobnosti: 

Mgr. Barbora Kulihová, barbora_kulihova@nm.cz, tel.: 224 497 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dvacatestoleti.eu/media-ve-vyuce-dejepisu/
mailto:barbora_kulihova@nm.cz
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 Nabídka vzdělávacích materiálů  

  
Připravili jsme pro vás sérii výukových materiálů vztahujících se ke klíčovým rokům českých 
a československých dějin 20. století (1918, 1938, 1948, 1968, 1989). Aktivity realizované 
pomocí jednotlivých cvičení předkládaných vzdělávacích materiálů vedou žáky a studenty 
k porozumění přelomovým momentům zmíněného období. Důraz je kladen na podporu 
kritického myšlení, uvažování v souvislostech a schopnost argumentovat.  
 
Výukový materiál vede k rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí dle RVP.                                                                                                                                                   
 
Komiks s interaktivními prvky 
1918: Velká válka a vznik Československa 
1938: Soumrak nad Evropou 
1948: Nepřítelem režimu 
1968: Muzeum pod palbou 
1989: Sametová revoluce 
 
Pracovní listy 
1918: Vznik nové Evropy 
1938: Svět před bouří 
1948: Svět se rozděluje 
1968: Vzpoura mladé generace 
1989: Rok zázraků 
 
 
Výukové listy 
1918: Na světě je Československo! 
1938: Ve stínu Mnichova 
1948: Rok 1948 v Československu 
1968: Srpen ´68 
1989: Sametová revoluce 

 

 

 

 

Podrobnosti: 

Mgr. Nina Milotová, e-mail:  

nina_milotova@nm.cz, tel.: 224 497 286 

Více informací: 

http://dvacatestoleti.eu/predmety-vypraveji/ 

 

mailto:nina_milotova@nm.cz
http://dvacatestoleti.eu/predmety-vypraveji/

