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Ekostory	  pomůže	  učitelům	  s	  občanskou	  a	  ekologickou	  výchovou	  

Hodiny	  občanské	  či	  environmentální	  výchovy	  si	  klade	  zpestřit	  za	  cíl	  nový	  projekt	  
Ekostory.cz.	  Propojuje	  témata	  výchovy	  k	  občanství	  a	  ekologické	  výchovy.	  Hlavním	  
prvkem	  projektu	  je	  dokumentární	  film	  Ekostory	  a	  s	  ním	  spojené	  didaktické	  a	  pracovní	  
listy.	  	  

Tvůrci	  dokumentárního	  filmu	  Ekostory	  se	  vydali	  za	  desítkami	  lidí,	  kteří	  se	  od	  50.	  let	  
minulého	  století	  zasazovali	  o	  ochranu	  přírody	  a	  životního	  prostředí.	  Na	  pozadí	  dějin	  
ekologického	  hnutí	  v	  českých	  zemí	  nalezli	  bezpočet	  činů,	  myšlenek	  a	  fenoménů,	  které	  
jsou	  inspirativní	  i	  v	  současné	  době.	  Film	  Ekostory	  zkoumá,	  jaké	  formy	  občanské	  
angažovanosti	  lidé	  volili	  a	  ukazují,	  jaké	  mají	  dnešní	  občané	  možnosti	  dnes	  
v	  demokratickém	  státě.	  

„Film	  přináší	  fascinující	  a	  málo	  známou	  vrstvu	  naší	  historie.	  Zdánlivě	  šedivé	  období	  
komunismu	  bylo	  plné	  občanských	  aktivit,	  ochranářského	  zápalu,	  odvahy	  a	  nasazení	  
mnoha	  lidí,	  které	  posouvalo	  téma	  kolapsu	  životního	  prostředí	  mezi	  veřejná	  témata.	  
Režim	  informace	  tajil,	  nicméně	  narůstajícím	  masám	  zajímajících	  se	  o	  tato	  témata	  nebyl	  
schopen	  postupně	  čelit.	  Postavy	  filmu	  jsou	  významní	  nositelé	  občanství	  a	  ochrany	  přírody	  
a	  zhusta	  se	  podepsali	  i	  na	  pádu	  režimu,“	  vysvětluje	  režisér	  filmu	  a	  autor	  projektu	  Ivo	  
Bystřičan.	  

Práci	  pedagogů	  vychází	  vstříc	  webové	  rozhraní	  Ekostory.cz,	  kde	  lze	  film	  zhlédnout	  online	  
či	  zdarma	  objednat	  v	  projekční	  kvalitě.	  Snímek	  je	  doprovozen	  didaktickými	  listy,	  které	  
učitelé	  mohou	  využít	  ve	  třídách	  ke	  společné	  reflexi	  témat	  po	  zhlédnutí	  filmu	  se	  svými	  
studenty.	  Nabízí	  nejrůznější	  úkoly,	  cvičení	  a	  kolektivní	  hry,	  které	  umožňují	  reflektovat	  
témata	  občanské	  společnosti	  a	  roli	  jedince	  v	  ní	  interaktivním	  způsobem.	  Pro	  
zjednodušení	  práce	  studentů	  jsou	  k	  dispozici	  jim	  určené	  pracovní	  listy.	  Součátí	  materiálů	  
je	  i	  manuál	  k	  filmu,	  který	  je	  rukovětí	  pro	  pedagogy	  a	  inspiruje	  interpretaci	  jednotlivých	  
sekvencí	  filmu.	  

Film	  Ekostory	  má	  stopáž	  43	  minut	  odpovídající	  jedné	  vyučovací	  hodině,	  na	  níž	  může	  
navázat	  další	  vyučovací	  hodina	  využívající	  k	  diskusi	  a	  interakci	  didaktické	  a	  pracovní	  listy.	  
Případně	  studenti	  mohou	  zhlédnou	  film	  individuálně	  a	  školní	  lekce	  může	  být	  věnována	  
společné	  reflexi.	  Tvůrci	  projektu	  pedagogům	  rovněž	  nabízejí	  účast	  vybraných	  postav	  
filmu	  v	  diskusi	  se	  studenty.	  

Film	  byl	  vyroben	  přímo	  pro	  výukové	  účely	  v	  hodinách	  občanské	  či	  ekologické	  výchovy.	  Je	  
koncipován	  chronologicky	  a	  jeho	  milníky	  jsou	  aktivity	  jednotlivců,	  na	  které	  se	  časem	  



nabalovali	  další	  lidé	  a	  dělali	  je	  společně.	  Materiál	  zdůrazňuje	  několik	  společenských	  
fenoménů,	  které	  jsou	  platné	  v	  každé	  době	  –	  důležitost	  fyzického	  setkávání	  se	  a	  spolkové	  
činnosti,	  šíření	  pravdivých	  informací	  pro	  veřejnost,	  odvaha	  stát	  si	  za	  svým	  názorem	  a	  
veřejně	  jej	  vyjadřovat,	  pěstovat	  osobní	  kontakty	  a	  to	  i	  v	  zahraničí,	  následovat	  své	  vzory.	  	  

Filmem	  provází	  komentář,	  který	  vzhledem	  k	  cílové	  skupině	  středoškolských	  studentů	  volí	  
co	  nejjednodušší	  jazyk,	  snaží	  se	  zasvěcovat	  do	  dobových	  kontextů	  a	  vysvětlovat	  je.	  Autor	  
Ivo	  Bystřičan	  dodává:	  „Snímek	  zároveň	  zůstává	  ideologicky	  střízlivý	  a	  snaží	  se	  poctivě	  
nastínit	  potíže	  společnosti	  v	  každém	  diskutovaném	  období.	  I	  demokratické	  období	  po	  
roce	  1989	  naznačuje,	  že	  potřebuje	  aktivní	  občany,	  kteří	  nejsou	  neteční	  vůči	  světu	  kolem	  
sebe.	  Studenti	  nepotřebují	  příliš	  mnoho	  předchozích	  znalostí,	  komentář	  se	  i	  přes	  
stručnost	  snaží	  být	  komplexní	  a	  návodný.“	  
	  
Využití	  obsahu	  projektu	  Ekostory.cz	  je	  zcela	  bezplatné	  a	  může	  jej	  využít	  také	  široká	  
veřejnost.	  Web	  přináší	  unikátní	  archiv	  ve	  filmu	  nepoužitých	  rozhovorů	  s	  desítkami	  
nejvýznamnějších	  osobností	  ekologického	  hnutí	  a	  ochrany	  přírody,	  jejich	  medailony	  a	  
dobové	  fotografie.	  Film	  je	  k	  dispozici	  i	  k	  mimoškolním	  nekomerčním	  projekcím.	  	  
	  
Odborné	  materiály	  pro	  školy	  vznikly	  za	  spolupráce	  odborníků	  a	  na	  základě	  materiálů	  
Rady	  Evropy	  o	  občanském	  vzdělávání.	  	  

Web	  projektu:	  www.ekostory.cz	  
Další	  informace:	  info@ekostory.cz 

	  
	  
Dokumentární	  film	  vznikl	  ve	  spolupráci	  s	  Českou	  televizí. 
Partnery	  projektu	  jsou	  Lesy	  České	  republiky,	  s.p.	  	  

	  	                     	  	    

 

 

	  


