Co nového přinesla nová doba?

Vzdělávací oblast: Dějepis, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova; 7. tř. ZŠ
Tematický okruh: Objevy a dobývání. Počátky nové doby.
Vzdělávací cíle:
● žák se seznámí se třemi vybranými aspekty novověku, které výrazně změnily
vnímání tehdejšího člověka
● žák samostatně posoudí, nakolik se měnilo uvažování novověkých lidí
o světě, který je obklopoval, a proč
Časová náročnost: max. 45 minut
Metody:
- pozorování výtvarného díla a sbírkového předmětu
- práce s textem
- výběr z různých možností na základě logické úvahy
- 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 (můžeš si ho
vytisknout, nebo podle něj plnit úkoly na zvláštní list papíru)
- postupuj podle pokynů v pracovním listě
- na řešení úkolů nepotřebuješ žádné zvláštní znalosti – postupuj logicky,
zamysli se nad smyslem přečteného
- předlož vlastní úvahy a hypotézy
- vypracované úkoly pošli svému učiteli dějepisu

Náměty na další využití tématu:
●

●

●

Podrobný popis kamenného sousoší sv. Ignáce z Loyoly od Ferdinanda Maxmiliána
Brokoffa a jeho fotografie si můžete s žáky prohlédnout na portálu eSbirky.cz:
https://www.esbirky.cz/predmet/9547221
Pokud byste chtěli žákům přiblížit zásadní rozdíl mezi vnímáním času ve středověku
a v novověku, seznamte se se studií NODL, M. (1998). Čas a minulost ve vnímání
vesničanů pozdně středověkých Čech. In: Listy Filologické / Folia Philologica,
121(3/4), s. 255-275, která je dostupná na
https://www.jstor.org/stable/23467391?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents
Jak vypadaly první palné zbraně můžete žákům přiblížit s pomocí stránek
Vojenského historického ústavu.
Hákovnice: http://www.vhu.cz/exhibit/hakovnice-zelezna-kolem-1425/
Pistole: http://www.vhu.cz/exhibit/pistole-kozlice-se-dvema-koleckovymi-zamky-wdanner-a-h-stopler-st-norimberk-kolem-1550/
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