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Aktivity Pantu  
a Moderních dějin.cz 
 



• metodické listy  
pro práci žáků 
 
• shrnující texty 
historiků a politologů 
 
• výukové prezentace  
 
• vše dostupné zdarma  
 
 
 

Portál Moderní dějiny.cz 

http://www.moderni-dejiny.cz/


• digitalizované prameny: textové i ikonické 
• dobový tisk, letáky, prohlášení, 
plakáty, karikatury, přepisy svědectví,  
úryvky z memoárové literatury… 
 
• spolupráce s archivy  
 
• kvalitní rozlišení 
• přehledné vyhledávací prostředí 

Webová antologie pramenů 

http://www.moderni-dejiny.cz/rubrika/157-prameny/


 
• svědectví pamětníků 
• stopáž dokumentu 

přizpůsobena vyučovací 
hodině 

 
• přepisy pamětnických 

svědectví 
• instrukce pro pedagogy  
• pracovní listy pro žáky 

Filmy - audiovizuální dokumenty  
 

https://www.youtube.com/user/modernidejiny


• speciální rubrika Dějiny Polska 
• didaktické materiály a prameny 
 
 
• mezinárodní projekty  
Dějiny sousedů - visegrádské země  
ve vzájemných pohledech a perspektivách 
Cena mé svobody 
Cizincem ve vlastní zemi 
Člověk ve válce a válka v člověku 
 
DVD - 12 studií a 28 metodik ve všech jazycích 

Materiály k středoevropským dějinám 



• polský, slovenský a maďarský subweb MD 
• didaktické materiály a prameny dostupné  
pro zahraniční učitele 

Materiály v jiných jazycích 

http://www.modern-history.eu/


• tvůrci: žáci a učitelé škol z celé ČR (12 panelů)  
• PANT: metodická podpora, praktické rady  
• výstavní katalog: texty panelů 
a pracovní listy pro žáky 
 
Rok 1968 v ČSSR a Polsku 
Tomáš Baťa 
Příběh Jana Zajíce 
Berlínská zeď 
Olga Havlová ve vzpomínkách přátel  
 a fotografiích Bohdana Holomíčka 
Pavel Tigrid – slovy proti totalitám 
Poválečnými dějinami rok za rokem 

Putovní výstavy 



Konference pro učitele a didaktiky I MLČENÍ JE LEŽ 

• VII. ročníků, letos připravujeme VIII. ročník 
• Ostrava – Ústí nad Labem, cca 80 účastníků 



Metodické semináře pro učitele 

• desítky seminářů od roku 2009 po celé ČR 
• metodické materiály, workshopy, projekce 
dokumentů, setkání s pamětníky 



• na Gymnáziu Olgy Havlové  
v Ostravě-Porubě – X. ročníků 
 

• dvoudenní konference 
• přednášky, projekce, workshopy, 
koncerty, konferenční sborník 
 

• vystupující: historici, politologové, 
žurnalisté, pedagogové, didaktici  
a pamětníci 
 

Studentské konference 

Mýty a realita 50. let 
Rok 1968 
Normalizace v ČSSR 
Druhá kultura v Československu 
Češi v exilu atd... 



• jednodenní akce po celé ČR 
• PANT: metodická podpora,  
praktické rady, sborník 
 

Undergroundová komunita v Chomutově  
a na Nové Vísce (Chomutov) 
Odkaz Pavla Tigrida dnešku (Ostrava) 
Železná opona v regionálních dějinách  
(Ostrov) 
Neklidná Plzeň – 1953 (Plzeň) 
Příběh Jana Zajíce (Šumperk) 
Šafrán (Uherské Hradiště) apod. 

Studentské minikonference 



Mezinárodní studentská česko-polská setkání 

• třídenní akce – Varšava a Ostrava, 4. ročníky 
• 50 studentů a jejich učitelé 



• dva ročníky historické soutěže pro žáky  
• 156 zapojených žáků 
• 2016 – třetí ročník 
 
• ve spolupráci se společností Post Bellum  
• zaznamenání příběhu pamětníka  
• forma: text + zvukový či obrazový záznam 
 
• seznámení s metodou orální historie 
od lidských osudů k „velkým dějinám“ 
 
• práce zveřejněny na webu soutěže  
• nejzdařilejší v tištěném sborníku 

Příběhy 20. století 

http://www.pribehy20stoleti.cz/


Eustory 

• od roku 2000 v ČR 
• PANT organizuje od VII. 
ročníku, letos vyhlášen IX. 
 
• badatelská mezinárodní 
soutěž, odborná literatura, 
archivy 
 

http://www.eustory.cz/o-soutezi


 
 

Komplet výukových materiálů  
ROK PO ROCE 



Komplet výukových materiálů k regionálním 
dějinám PAMĚŤ KRAJE 



Praktický manuál  
pro učitele 
 
PREVENCE PROJEVŮ 
EXTREMISMU VE 
ŠKOLÁCH 



Tematická metodická publikace PĚTAČTYŘICÁTÝ 



Knižní edice Moderních dějin.cz 



Tematický E-SHOP MODERNÍCH DĚJIN 

http://www.eshop-moderni-dejiny.cz/


Diskusní scéna Moderních dějin.cz  
na COLOURS OF OSTRAVA 



Přednášky pro veřejnost – aktuální i historická témata 



CENA EVY VLÁHOVÉ  
za svědectví o komunismu 50. let 20. století 



CENA JAROMÍRA ŠAVRDY  
za svědectví o totalitě 



http://www.moderni-dejiny.cz/rubrika/39-akce-modernich-dejin/

