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Tisková zpráva č. 191121 

Jít, nebo nejít na demonstraci k 17. listopadu? O moderní historii se dá učit i dramatizací 

Portál UbU – učení bez učebnic nabízí volně dostupné materiály k výuce moderní historie a je 

příkladem regionální iniciativy, která může pomáhat učitelkám a učitelům po celé České republice. 

Votice, 20. listopadu – Vzpomínky pamětníků, materiály popisující rozdělenou Evropu před rokem 

1989, slovníček Sametové revoluce i tři krátké scénáře k dramatizaci v hodinách Českého jazyka, 

Dějepisu nebo Občanské výchovy. To je jen část materiálů, které k výuce moderní historie nabízí 

portál Učení bez učebnic. V rámci listopadového setkání skupiny čtenářské gramotnosti při MAP 

Votice o praktických zkušenostech s jejich využitím v hodinách debatovaly učitelky základních škol.  

Portál Učení bez učebnic je primárně určen žákům prvních pěti ročníků základní školy. Učitelům 

nabízí metodické a didaktické materiály pro výuku. Je příkladem regionálně zaměřeného projektu na 

podporu žáků a učitelů, který je využitelný pro výuku i v celorepublikovém měřítku. Metodické 

materiály zpracované k třicátému výročí Sametové revoluce jsou toho typickým příkladem. 

 

Originální součástí balíčku výukových materiálů jsou i tři krátké scénáře přibližující žákům formou 

dialogů dobové dilema, zda jít, či nejít na demonstraci 17. listopadu 1989. Ukazuje se, že forma 

dramatizace a scénického čtení doplněné následnou diskusí je zvláště pro žáky vyšších ročníků 

efektivní způsob, jak jim přiblížit dobový pohled na události, které znají už jen jako historii z učebnice. 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008648 
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Eva Křížková, koordinátorka čtenářské gramotnosti v MAP Votice, řekla: „Snažili jsme se ve spolupráci 

s knihovnami ve Voticích, Příbrami a Sedlčanech připravit učitelkám zdejších škol takové podklady pro 

výuku, abychom jim ušetřili práci především s vyhledáváním publikací a online materiálů. Ukazuje se 

to jako efektivní cesta podpory, o čemž nás přesvědčují i názory těch učitelek, které materiály ve 

výuce využily a diskutovaly s kolegyněmi o svých zkušenostech v rámci pravidelného setkání skupiny 

čtenářské gramotnosti.“ 

Kontakty: 

Eva Křížková, koordinátorka čtenářské gramotnosti v MAP Votice 
e-mail: eva.krizkova@votice.cz,  mobil: 732 418 191 
 
Eva Zirhutová, didaktička, autorka portálu Učení bez učebnic 
e-mail: eva.zirhutova@rozhled.cz,  mobil: 605 055 626 
 
Viktor Liška, manažer MAP Votice 
e-mail: viktor.liska@mikroregionvoticko.cz, mobil: 776 580 584 
 

Poznámky pro editory: 

 Portál Učení bez učebnic najdete ZDE, více o něm ZDE.  

 Krátké scénáře dialogů na téma demonstrace 17. listopadu čtěte ZDE.   

 FB profil MAP Votice najdete ZDE. 

 Starší tiskové zprávy votického MAPu najdete ZDE.  

 Práce MAP Votice se účastní ZŠ a MŠ Votice, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, ZŠ a MŠ 

Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ Jankov, ZŠ Smetanova Votice, ZUŠ Votice a 

MŠ Ratměřice, MŠ Heřmaničky. Kromě základních, mateřských a uměleckých škol v rámci 

MAP spolupracují i neformální vzdělávací instituce YMCA, Oříšek. 
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