Život Pražanů na vedutě z druhé poloviny 18. století – I + II
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Tematický okruh: Člověk a čas
Vzdělávací cíle:
- žák se seznámí s historickým pramenem – vedutou
- žák se seznámí s funkcí náměstí jako přirozeného centra činností lidí
- žák je veden k logickému úsudku
- žák na základě získaných informací porovnává život na náměstí v 18. stol. a dnes
- žák formuluje vlastní hypotézy
Časová náročnost: max. 45 minut/každá hodina

Metody:
- pozorování obrazového materiálu – historického pramene
- soustředění se na různé detaily pramene a práce s nimi
- pozorné čtení textu
- porovnávání minulosti a přítomnosti
- formulování 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
- je na učiteli, zda s listem bude pracovat přímo v hodině a žáci budou odpovídat
slovně, či zda bude požadovat od žáků vypracování písemně
- 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 dovednosti
- informace získáš důkladným pozorováním obrázku a čtením textů v jednotlivých
úkolech
- nespěchej, buď trpělivý, věnuj pozornost každému detailu
- neboj se vyjádřit svůj názor

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).
Žák k úspěšnému splnění hodiny:
- nepotřebuje žádné znalosti o životě Pražanů v 18. století ani o vedutách
- otevře pracovní list, který si může stáhnout, vytisknout či vypracovat úkoly
na papír
- v pracovním listu č. I i č. II pracuje žák s totožnou vedutou
- dle detailního pozorování žák plní úkoly v pracovních listech – označuje
kroužkem hledanou věc na obrázku veduty nebo doplňuje informace na řádky,
do rámečků či do bublin.
Náměty na další využití tématu:
K bližšímu seznámení s pražskými vedutami 18 století může sloužit krátký
dokumentární film Muzea hlavního města Prahy – zejména první čtyři minuty
(informace o vedutě a jejím zvyku):
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ebqYRKKp_2Y
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