Národní divadlo
Národní divadlo jako národní symbol
Požár Národního divadla
dějepis / český jazyk a literatura - 8. ročník ZŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Dějepis, český jazyk a literatura
Tematický okruh: Modernizace společnosti, literární výchova
Učivo: Národní divadlo, utváření novodobého českého národa
Vzdělávací cíle:
Žák při práci s badatelským listem
- popisuje a analyzuje obrazový materiál
- vyhledává a vybírá informace
- posuzuje pravdivost výroků
- nahlíží na události pohledem dítěte 19. století
- navrhuje náměty z historie
Časová náročnost: 2x 30-40 minut
Metody:
- pozorování fotografie, její analýza a přiřazování odpovídajících skutečností
- vyhledávání a výběr potřebných informací z videopříspěvku
- posuzování správnosti výroků
- charakteristika osoby a vcítění se do ní
- pozorování obrázků, jejich popis, případně interpretace
- vybírání historických námětů
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 jakékoli reakce na:
lektori1@muzeumprahy.cz

Informace, které by měli dostat žáci pro úspěšnou práci s badatelským listem:
- otevřete si badatelský list Národní divadlo jako národní symbol / Požár Národního
divadla pod tématem Národní divadlo na stránce
http://www.muzeumprahy.cz/muzeum-pomaha-skolam/
- badatelský list si můžete vytisknout nebo podle něj plnit úkoly do jiného dokumentu
- splňte úkoly uvedené v badatelském listu
- odpovědi u některých úkolů budou jednoznačné, jiné budou záviset na vašem
přístupu (někdy budou vycházet ze znalosti historie, jindy pouze z vašich vlastních
názorů)
- vypracované úkoly pošlete svému učiteli dějepisu (je možné zodpovědět i přímo
v hodině)
Metodické komentáře pro úspěšné splnění hodiny
Národní divadlo jako národní symbol
Žák
- jmenuje důležité symboly českého národa
- prohlíží si fotografii a přiřazuje k ní odpovídající popis (titulek) a datum,
využívá při tom základní historické a místopisné znalosti
- přeskupí písmena tak, aby vznikla slova spojená s Národním divadlem
- zhlédne tříminutové video
(https://www.youtube.com/watch?v=vQvRcAUoB58) a využije ho
k zodpovězení otázek
- prokazuje orientaci v tématech národní obrození a Národní divadlo tím, že
vybírá pravdivé výroky, z nichž sestaví slovo a začlení ho do kontextu
Požár Národního divadla
Žák
- čte krátký text, na jehož základě stručně charakterizuje osmiletého chlapce
- pozoruje obrázky a zároveň se vciťuje do zmíněného chlapce z 19. století
- popisuje obrázky, případně je interpretuje - pro získání bližších informací
může využít odkaz https://prahahori.cz/19-stoleti-pozary-1878-1896/
- prokazuje orientaci v historii (spojené s Prahou) prostřednictvím námětu na
divadelní hru
- v případě zájmu o hlubší poznání tématu využije níže uvedené zdroje

Zdroje informací k prohloubení tématu
Požár Národního divadla
Miroslav Ivanov: Požár národního divadla aneb Příliš mnoho náhod (Panorama 1983,
Academia 2000).
Videoreportáž (9 minut) shrnující zajímavá zjištění o požáru ND:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/unikatni-pokus-bori-staletou-teorii-jak-shorelonarodni-divadlo-58416

Kdo nejvíce přispěl na obnovení Národního divadla po požáru:
http://kramerius4.mlp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:5F34E890-FF37-11DD-88410030487BE43A&q=%C5%A1ubert - od strany 409 (nutno zvětšit).

Řešení:
Badatelský list I – Národní divadlo jako národní symbol
Úkol 2
Novinový titulek: 2
Datum: A
Titulky inspirovány Národními listy:
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:ae876087-435d-11dd-b50500145e5790ea
Úkol 3
A: Národ sobě
B: nad jevištěm (nad proscéniem), na stropě nad hledištěm (2x), na základním
kameni i na zakládací listině, na stropě předsíně prezidentského traktu
C: sbírka, při níž výběrčí vyvolávali “Na zdar Národního divadla!”
Úkol 4
A: “Vodu!” – požár ND (1881)
B: V, O, D, U
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