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ÚVODNÍ HODINA (HISTORICKÝ KONTEXT)

 Cíl hodiny:

- žák se orientuje ve vývoji politického zřízení Českých zemí

- chápe závažnost hrozby, která přichází z Německa

- uvědomuje si závažnost situace a své vlastenecké hodnoty



JARO 1938

Brainstorming

- zamyšlení se nad politickými
zřízeními v Českých zemích

Práce s textem

- určit povahu textu – co je pro něj
charakteristické

- vlastenectví – kdo, co, kdy, jak, proč…?
(uvědomění si hrozby a reakce na ni)

- vymyslet vlastenecká hesla + srovnat s
hesly nacistů



LÉTO - VE VÝHNI SLOV

 https://www.youtube.com/watch?v
=lUzRZ0z8N7s&fbclid=IwAR18e-
Ek0vWmjGhK73hB8DbAP6kdM-
avh8ge8h0s608rXT-jJgaOrz3Lf6Y

 https://www.radioteka.cz/detail/CR
o_xml_14153053/Projevy-
prezidentu-Edvard-
Benes?fbclid=IwAR0sO3TBY3lRfsSk
XFCuXILslRMjbNSNXqJN3O_udySPr
1TgM13_qlYHms0

- Na základě poslechu dvou ukázek 
žáci definují výhody a nevýhody 
mluveného projevu

- Žáci srovnají dopady psané a 
mluvené formy jazyka na příjemce

- Žáci se pokusí formulovat fráze 
typické pro projevy se záměrem 
přesvědčit

SAMOSTATNÁ PRÁCE: 

Žáci se pokusí vytvořit projev

https://www.youtube.com/watch?v=lUzRZ0z8N7s&fbclid=IwAR18e-Ek0vWmjGhK73hB8DbAP6kdM-avh8ge8h0s608rXT-jJgaOrz3Lf6Y
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_14153053/Projevy-prezidentu-Edvard-Benes?fbclid=IwAR0sO3TBY3lRfsSkXFCuXILslRMjbNSNXqJN3O_udySPr1TgM13_qlYHms0


PODZIM – KDYŽ I BÁSNÍK ROZKLADU POOKŘEJE

Metoda „close reading“

- na základě opakovaného čtení žáci 
promýšlí význam každého slova 
básně

- žáci vytváří rozsáhlou síť asociací a 
pokouší se pochopit smysl básně a 
důvody pro využití konkrétních 
metafor, hláskové 
instrumentalizace apod. 

Aktivní práce – recitace

- po opakovaném čtení si žáci 
zaznamenají do textu básně vše, co 
jim pomůže ve správné recitaci

- pokouší se recitovat

- zamyslí se nad pojmy:

- PATETICKÝ PŘEDNES

- ANGAŽOVANÝ BÁSNÍK

- ANGAŽOVANÁ POEZIE



NEKONČÍCÍ ZIMA

 Okleštěné Česko-Slovensko se mění 
14. 3. 1939 v Protektorát a 28. 10. 
při oslavách výročí vzniku ČSR jsou 
postřeleni dva lidé, následně 
zadrženy stovky studentů a my 
píšeme úvahu

 Okleštěné Česko-Slovensko se 
mění 14. 3. 1939 v Protektorát 
a 28. 10. při oslavách výročí 
vzniku ČSR jsou postřeleni dva 
lidé, následně zadrženy stovky 
studentů a my píšeme úvahu


