Mánesova kalendářní deska Staroměstského orloje
Hodina dějepisu pro žáky 8. ročníku ZŠ

Vzdělávací oblast: Dějepis, Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura
Tematický okruh: Utváření novodobého českého národa
Vzdělávací cíle:
● žák se seznámí s kalendářní deskou Staroměstského orloje od Josefa
Mánesa
● žák posoudí vliv tehdejších archeologických objevů na utváření představy o
slovanské národní tradici
● žák posoudí jaký vliv měly dobové představy o tzv. národní povaze na
výtvarné pojetí kalendářní desky
Časová náročnost: max. 45 minut/každá hodina
Metody:
- detailní pozorování a popis výtvarného díla
- výběr z různých možností na základě logické úvahy
- interpretace obrazového pramene
- práce s textem
- 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
neboj se formulovat své názory
vypracované úkoly pošli svému učiteli dějepisu

Metodické komentáře pro úspěšné splnění hodiny
Žák k úspěšnému splnění hodiny:
● otevře pracovní list, který si může stáhnout, vytisknout či vypracovat úkoly
na papír
● pozoruje předložený obrazový materiál a prameny a interpretuje je
● posuzuje pravdivost předložených tvrzení, pojmů a hypotéz
● předkládá vlastní hypotézy

Náměty na další využití tématu:
● o počátcích české archeologie a jejím vlivu na utváření národního mýtu si
můžete poslechnout zde: https://sever.rozhlas.cz/vaclav-krolmus-romantik-smotyckou-7795354
● osobu Josefa Mánesa přibližuje krátká televizní reportáž
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulavakamera/220562221500022/obsah/770703-200-let-josefa-manesa
● bližší seznámení s Josefem Mánesem na https://dvojka.rozhlas.cz/824schuzka-kdyz-je-zivot-nevesely-zkusme-jej-zkraslit-7941180
● představy obrozenců o naší pohanské minulosti představuje s nadhledem
divadelní hra České nebe (min. 59:16-1:01)
https://www.youtube.com/watch?v=oSEIDmocQmM
● krátké seznámení se staroměstským orlojem a jeho historií lze zhlédnout na
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulavakamera/210411000320606/obsah/116820-prazsky-orloj
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