ČSBS Praha 5 a KC Prádelna si Vás dovolují pozvat na výstavu
BOJOVALI ZA VLAST – PŘIPRAVOVALI SE NA ŽIVOT V MÍRU
(19. 1. až 11. 2. 2011)
vernisáž: středa 19. 1. 2011 v 11.00h
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzdělávací výstava, která je primárně určená pro žáky ZŠ, má pomoci při rozšiřování
vědomostí z výuky dějepisu a inspirovat k dalšímu samostatnému získávání poznatků např.
v rámci projektového vyučování.
Výstava přímo souvisí se vzdělávací a osvětovou činností pí. Tykalové (ČSBS Praha 5, ČsOL)
zaměřenou na žáky ZŠ nejen na Praze 5 – besedy, exkurze, přednášky, setkání s pamětníky
atd. Zároveň tematicky navazuje na putovní výstavu “Děti bez dětství 1939 – 1945” stejné
autorky z loňského roku.
Samotná výstava formou deseti panelů přibližuje osudy dvou chlapců – Petra Ginze a Oldřicha
Dolečka – jejichž postoje a činy jsou symbolem hrdinství, obětavosti a morální vyspělosti. Tím
by se mohli stát vzorem svým vrstevníkům v současnosti a ukázat na svém konkrétním
životním příběhu význam vzdělání a morálních hodnot pro kvalitu života.
Během vernisáže budou přítomní žáci samotnou autorkou výstavy podrobně seznámeni se
zmiňovanou problematikou, dostanou prostor pro svoje dotazy a shlédnou dokument týkající
se souvisejících historických událostí. Dále také vystoupí Matouš Bičák, který je hlavním
koordinátorem webu VEDEM, a představí svoji práci.
Poděkování všem autorům i institucím, jejichž materiály byly použity při přípravě této výstavy,
panu Stanislavu Motlovi, paní Chavě Pressburger (sestra Petra Ginze), paní Marii Rút Křížkové,
Soukromému reálnému gymnázium Přírodní škola o.p.s. a dalším. Dále také patří poděkování
MČ Praha 5 za finanční podporu na realizaci výstavy.
Koncepce a realizace výstavy:
Marie Tykalová – ČSBS Praha 5
Spolupráce:
Veselý Smíchov o. s.
Související odkazy:
www.vedem-terezin.cz
www.obeclegionarska.cz
www.zasvobodu.cz
www.veselysmichov.cz
www.terezin.cz
http://zidovskelisty.blog.cz
www.holocaust.cz
www.insidehanassuitcase.com

KC PRÁDELNA
Holečkova 38
Praha 5 - Smíchov
otevřeno:
po - pá 10 - 18 h
kcpradelna@seznam.cz
tel: 257 213 908
Další informace a program komunitního centra:

www.zsgraficka.cz/komunitni_centrum

