
Živá knihovna 

Dne 22.1. se žáci 9.A a někteří jedinci z 9.C zúčastnili projektového dne na  ZŠ Norská 

v Kladně pořádaného organizací  Amnesty international.  

Žáky přivítal farář Leonardo Teca a do dění je poté uvedly lektorky Ester a Martina. Žáci se 

rozdělili do skupin a postupně se tak seznamovali s tzv. živou knížkou. Živá knížka je člověk, 

který vypráví svůj příběh. Žáci se pak doptávají na to, co je zajímá. Seznámili se se čtyřmi 

živými knížkami a jejich příběhy. Strávili s každým 20minut a slyšeli tak příběh např. člověka, 

který je od narození nevidomý. Paní, která byla jako malá znásilněná. 

Zúčastnění žáci se setkali s lidmi z různých menšin, s různými životními příběhy. 

 

 

Amnesty international bojuje za lidská práva 

22. ledna 2019 na ZŠ Norská pořádala AI akci s názvem Živá knihovna. Akci vedli evangelický 

farář Leonardo Teca. Spolu s ním přijely dvě lektorky Ester a Martina. Ester a Martina v AI 

pracují již několik let. Během loňského roku dostali ven z vězení 650 nevinných lidí, pouze za 

pomoci podepisování petic. V ČR tato organizace provozuje svoji činnost od roku 1991. 

V současné době má AI 3500 členů. V roce 1977 obdržela nezisková organizace Nobelovu 

cenu za mír. 

Mezi jejich projekty patří právě již zmíněná Živá knihovna. Založila ji skupinka norských 

studentů, potom co jim pobodali kamaráda tmavé pleti. Projekt Živá knihovna vznikla za 

účelem rozšiřování životních příběhů a upozornění na dění ve světě. Projekt probíhá tak, že 

přijdou lidé – živé knihy, kteří se ocitli v těžké životní situaci nebo byli jakýmkoli způsobem 

zneužiti. Živé knihy svůj příběh šíří dále do světa a zároveň pomáhají neziskové organizaci 

Amnesty international. 

 

Živá knihovna 

V úterý 22.1. se žáci ZŠ Norská neučili, protože měli setkání s lidmi z organizace Amnesty 

international. Setkání se zúčastnilo 24 žáků z devátých tříd, kteří byli rozděleni  do 4 skupin 

po 6 žácích. Celý program organizoval Leonardo Teca z Angoly, který žije v ČR od roku 1993 a 

v Kladně žije od roku 2015. Dále přijeli také 4 lidé ze sociálních menšin, kteří vyprávěli svůj 

životní příběh. Například nevidomý Rom, který dokázal vystudovat SŠ a nyní studuje na VŠ 

bez jakékoli pomoci. Každé povídání trvalo 20 minut a pokaždé bylo  10 minut otázky. Na 

závěr se hodnotila celá akce a vyplňovalo pár papírů. 

 



 

 

 

 

Živá knihovna 

Dne 22.1. 2019 se uskutečnil na ZŠ Norská projekt Živá knihovna, kterou pořádala nezisková 

organizace Amnesty international. Tento program byl pro 9. ročníky. Program spočíval v tom, 

že přijely dvě lektorky Ester a Martina a jeden farář původem z Afriky, Leonardo Teca. Přijeli i 

4 lidé (živé knížky), kteří vyprávěli žákům své životní příběhy. Žáci dostali za úkol napsat, co si 

myslí o těchto lidech podle krátkých anotací. Potom si žáci vytvořili skupiny po 6 lidech. 

Skupinky měla vždy 20 minutový rozhovor s jedním člověkem (knihou). Na konci se žáci sešli 

v jedné třídě i se živými knihami a řekli jim krátce své dojmy. Žáci psali ještě vzkazy živým 

knihám. 

 AI hájí lidská práva. Žáci si uvědomili, že nelze soudit člověka jen podle vzhledu, je třeba ho 

dobře poznat. 

 

Živá knihovna 

dne 22.1. 2019 byla u nás na ZŠ Norská akce jménem Živá knihovna. Organizátorem byl 

Leonardo Teca. Byl milý a řekl nám, co se bude dít a proč tato organizace vznikla.  Pak přišla 

Martina a Ester a ty nás seznámily s tím, jak bude akce probíhat.  

Jako živá kniha tam byl Vladimír, Bárt, Emil a Jana. Když jsme se rozdělili do skupin a 

postupně jsme chodili za těmi lidmi. Vyprávěli nám, co se jim v životě stalo a nakonec jsme 

se jich mohli zeptat na cokoli, co nás zajímá. U každé knihy jsme byli 20 minut. Na konci jsme 

mohli napsat dopis některé z osob. 

Všichni byli otevření a určitě v tom, co dělají, by měli pokračovat. Podle mě byla 

nejzajímavější Jana, kterou v dětství zneužili. Všechno probíhalo, jak mělo až na menší 

zpoždění Martiny a Ester. Moc se nám to líbilo. 

 

 

 

 

 



 

 

Živá knihovna 

22.1. jsme měli Živou knihovnu od 8 hod. ve třídách ve 3. patře. Byli jsme rozdělení do čtyř 

skupin po šesti. Živé knížky byly čtyři. Měli jsme dvacet minut na to, abychom si poslechli 

jejich příběh a zeptali se na pár otázek, které nás zajímají. Poté jsme šli všichni do třídy a 

povídali jsme si, jaký jsme z toho měli dojem. Organizátorem byl Leonardo Teca a živé knihy 

se jmenovaly: Jana, Vladimír, Emil a Bárt. 

 

 


