
Nový edukační program s názvem Po stopách osudů 
20. století přiblíží žákům atraktivním a zajímavým 
způsobem dějiny „krátkého“ 20. století 
(1914/18–1989/91) a principy dvou bezprecedentních 
totalitních režimů – nacismu a komunismu. Žáci 
by se měli s velkými dějinnými událostmi seznámit 
jinak než encyklopedickým výčtem dat a událostí,
a to metodou pojetí historie jako příběhu. Vyprávění 
o osudech konkrétních lidí navázané na známá místa 
z plzeňského regionu a propojení příběhů jednotlivců 
i rodin s konkrétními exponáty ve stálé expozici 
Užité umění/Umělecké řemeslo umožňují 
konfrontaci tzv. „velkých“ a „malých“ dějin. Žáci 
budou mít v rolích investigativních žurnalistů 
možnost pochopit motivace, jež určovaly jednání 
postav v odlišných historických kontextech, 
a pokusit se pojmenovat příčiny, které vedly 
k nastolení totalitních režimů a k jejich podpoře 
velkou částí obyvatel.

Projektový den
Po stopách osudů 20. století

 



Cíl: Cíl: Rozvíjet orientaci žáků v historických a sociokulturních faktech 
a v jejich posuzování ve vzájemných vazbách i v širších 
mezinárodních/globálních souvislostech. Cílem programu je také 
participace dětí v činnosti, která v nich vzbudí zájem o současnost 
a minulost vlastního národa a upevní vědomí přináležitosti 
k evropské kultuře, zároveň však povede k podpoře rasové a kulturní 
tolerance. Projekt reflektuje multiperspektivní přístup umožňující 
nahlížet na problematiku z různých úhlů pohledu. Zároveň si program 
klade za cíl prohloubit znalosti regionálních dějin, podpořit kreativitu 
žáků a zároveň aktivizovat jejich vlastní činnost.
 
Způsob realizace: Vzdělávací obsah programu vychází z RVP,   
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura), 
Člověk a společnost (výchova k občanství a dějepis), Umění a kultura 
(výtvarná výchova) a Člověk a svět práce

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy
Vhodný i pro žáky s SVP
Realizace: expozice Umělecké řemeslo/Užité umění, HB
Frekvence: celoročně
Délka programu: 4 vyučovací hodiny (240 min. + 20 min. přestávka)
Vstupné 50,-Kč/osoba

Program lze realizovat i jako vzdělávací cyklus Po stopách osudů 
20. století pro střední školy ze šablony 2.III/15 Zapojení odborníka 
z praxe do výuky v SŠ

 


