Antika kolem nás I + II
Hodina dějepisu pro žáky 6. ročníku ZŠ

Vzdělávací oblast: Dějepis, Český jazyk a literatura
Tematický okruh: Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Vzdělávací cíle:
- žák se seznámí přínosem antické kultury pro dnešní dobu
- žák se seznámí se základními prvky antické architektury
- žák si uvědomí vliv antické architektury na mladší stavební slohy
- žák se seznámí se starořeckým a latinským původem dnešních slov
- žák si uvědomí vliv antické kultury na mladší umění
- žák na základě pozorování formuluje vlastní hypotézy
Časová náročnost: max. 45 minut/každá hodina
Metody:
- pozorování obrazového materiálu
- porovnávání obrazového materiálu
- porovnávání kořene slov
- pozorné čtení textu
- tvorba a formulace vlastních hypotéz
Poznámka pro učitele:
- hodina je připravena pro on-line práci s celou školní třídou, kdy učitel řídí práci
žáků postupně
- žáci mohou také pracovat na základě zadání zcela samostatně bez přímé účasti
učitele
- pokud naši hodinu vyzkoušíte, budeme rádi za jakékoliv reakce na:
lektori1@muzeumprahy.cz

Informace, které by měl dostat žák pro splnění pracovního listu:
- otevři si pracovní list na stránkách Muzea města Prahy (můžete si ho vytisknout
anebo psát do interaktivního PDF rovnou v počítači)
- postupuj podle pokynů v pracovním listě
- na řešení úkolů nepotřebuješ žádné zvláštní dovednosti
- informace získáte důkladným čtením textů, pozorováním a porovnáváním
obrázků a logickou úvahou, případně hledáním na internetu nebo v literatuře
- neboj se formulovat své názory, žádná odpověď není špatná
- vypracované úkoly pošli svému učiteli dějepisu
Metodické komentáře pro úspěšné splnění hodiny
Pracovní listy/hodiny se doplňují; je žádoucí, aby s nimi žák pracoval postupně (od č. I
do č. II).
Náměty na další využití tématu:
- Pro bližší seznámení s příběhem Herkula a dalšími antickými mýty, které
inspirovaly mnoho uměleckých děl renesance a baroka, lze využít například
seriál České televize, Bohové a hrdinové antických mýtů, případně knihu
Vojtěcha Zamarovského Bohové a hrdinové antických bájí.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214722308-bohove-a-hrdinove-antickychmytu/dily/
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