Proč slavíme Vánoce. Biblická témata v mediální kultuře
Proč slavíme Vánoce. Pojetí Vánoc v mediálním prostoru.
pro žáky SŠ

Vzdělávací oblast: Mediální výchova, úvod do filozofie a religionistiky, úvod do
studia historie
Vzdělávací cíle:
● žák rozumí biblickým kořenům oslavy Vánoc
● žák si je vědom přítomnosti biblických motivů v současném mediálním
prostoru
● žák vnímá tyto motivy v kontextu historických a náboženských představ
● žák je schopen rozlišit významový posun v interpretaci vánočních svátků v
reklamních kampaních
Časová náročnost: max. 45 minut/každá hodina
Metody:
- práce s textem
- pozorování a popis výtvarného díla
- interpretace obrazového, literárního a filmového pramene
- 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
- otevřete si pracovní list na stránkách Muzea města Prahy (můžete si ho
vytisknout, nebo podle něj plnit úkoly na zvláštní list papíru)
- postupujte podle pokynů v pracovním listě
- na řešení úkolů nepotřebujete žádné zvláštní znalosti
- vypracované úkoly pošlete svému učiteli

Metodické komentáře pro úspěšné splnění hodiny
Žák k úspěšnému splnění hodiny:
● otevře pracovní list, který si může stáhnout, vytisknout či vypracovat úkoly na
papír
● pracuje s textem či obrazem
● interpretuje jejich význam
● předkládá vlastní hypotézy

Náměty na další využití tématu:
● plné znění biblických textů lze najít na stránkách České biblické společnosti
http://www.biblenet.cz/
● teologický výklad Ježíše jako nového Adama lze zhlédnout v pořadu Bible pro
dnešek (4:15-5:38min.) https://www.youtube.com/watch?v=SqyWEJ_fgL8
● ukázka z filmu Nebe nad Berlínem dostupná z
https://www.youtube.com/watch?v=FPyWp4DtzSg
● k tématu Vánoc v mediální kultuře viz bakalářská práce Vánoce na
obrazovkách: programové strategie a reprezentační mechanismy
https://is.muni.cz/th/vztl3/bc_prace_cela.pdf, kapitola ‘Sekularizace a
komercionalizace Vánoc’
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