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MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY
HISTORICKÉ VÝROČÍ

MNICHOVSKÉ TRAUMA – ZÁŘÍ 1938

AKTIVITA

Anotace:

Dohoda nacistického Německa, fašistické Itálie a dvou demokracií – Anglie a Francie, podepsaná v Mnichově 29. září 1938 byla

výsledkem dlouhodobého tlaku Hitlerova režimu vůči Československu a znamenala ve svých důsledcích počátek zániku první

republiky. Její podpis zástupci čtyř evropských velmocí a následné přijetí československými politiky zdánlivě oddálil, ale

ve skutečnosti spíše přiblížil začátek II. světové války. Aktivita neseznamuje žáky s průběhem události, ten znají z vyučovacích

hodin, ale vede je k reflexi a zamyšlení nad jejími důsledky. Využívá autentické texty z denního tisku, školní mapu a dobovou

pohlednici jako východisko pro popis a analýzu historického pramene. Aktivita vede žáky k přemýšlení o bezprostřední reakci,

náladách, očekávání Čechů a českých Němců po podpisu smlouvy.

Doporučený věk:

14+

Pomůcky:

PRAMEN TEXTOVÝ

PRAMENY VIZUÁLNÍ (MAPA A POHLEDNICE)

PRACOVNÍ LISTY 1 a 2

Postup:

Rozdělte žáky ve třídě do skupin, některé z nich dostanou vytištěný PRAMEN TEXTOVÝ a PRACOVNÍ LIST 1, jiným1.

rozdejte PRAMENY VIZUÁLNÍ (MAPA A POHLEDNICE) a PRACOVNÍ LIST 2. Vyzvěte žáky, aby zatím nechali prameny

stranou a nejdříve ve skupině společně hledali odpovědi na úvodní otázku pracovního listu (platí pro PRACOVNÍ LIST 1

i 2). Vstupní otázka ověří znalosti, které měli získat v předešlých hodinách dějepisu, a uvede nabízené prameny přirozeně

do širšího kontextu.

Poté požádejte žáky, aby si ve skupinách pečlivě prostudovali nabízené prameny (pročetli, prohlédli) a své postřehy2.

zaznamenávali do připravených pracovních listů. Základní navigaci pro analýzu pramene jim poskytne struktura a řazení

otázek v pracovním listu. Je důležité, aby věděli, že se při práci mohou, a dokonce mají mezi sebou bavit, sdělovat si

navzájem své postřehy, pocity a pomáhat si při formulování odpovědí.

Otázky žáky přivedou k přemýšlení o bezprostředních pocitech, náladách mezi Čechy či českými Němci bezprostředně3.

po podpisu a akceptování mnichovské dohody. Moderujte debatu nad jejich postřehy a jednotlivé skutečnosti vhodně

zasazujte do kontextu. Jako první pracujte s PRAMENEM TEXTOVÝM a po jeho analýze se zaměřte na PRAMENY

VIZUÁLNÍ (MAPU A POHLEDNICI).

Při závěrečném shrnutí se můžete věnovat očekáváním a výhledům tehdejších obyvatel ČSR do nejbližší budoucnosti,4.

případně územním, etnickým, sociálním, psychologickým, strategickým, ekonomickým, a hlavně morálním důsledkům

této zlomové dějinné události pro současníky či další generace.
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PRAMEN TEXTOVÝ

Zdroj: Josef Hora, „Věřme sobě“, Lidové noviny, roč. 46, č. 493, str. 1, 1. 10. 1938
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PRAMENY VIZUÁLNÍ (MAPA A POHLEDNICE)

Po noci den –
po bouři klid –
po zlém jen lepší zas
musí nám nastati čas.

„MALÁ, ALE NAŠE“
Svým přátelům, příznivcům a školní mládeži věnuje KOLÍNSKÁ
CIKORKA.

Na rubu mapy:
Zůstalo nám z celého našeho dřívějšího státu pouze 70,4 % půdy a 66,58 % bývalých obyvatel. Neztratili jsme však víru v
sebe, ve svůj průmysl a ve své češství. Cizí výrobek nemá míti místa v české domácnosti! Musíme šetřiti od nejmenšího a při
tom podporovati vše, co nám zůstalo... Každá dobrá česká a uvědomělá maminka je dobrá hospodyňka a vaří kávu jen z ryze
české žitné kávy ŽITOVKY a z cikorky ZLATÉ HOSPODYŇKY.
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Zdroje: Propagační tisk Kolínské cikorky z roku 1938 a dobová pohlednice, 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/mnichov-1938/

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/mnichov-1938/
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PRACOVNÍ LIST 1

1. Vzpomeňte si na vše podstatné, co jste se dozvěděli v hodinách dějepisu o nelehké situaci (mezinárodní pozici)

předmnichovského Československa. V bodech zapište základní události, které předcházely setkání zástupců čtyř velmocí

v Mnichově.

 

 

 

2. Pečlivě si pročtěte text Josefa Hory a vypište z něj veškerá slova zachycující jeho emoce, pocity, prožitek a rozdělte je na:

Negativní                                                        Pozitivní

|

|

|

|

3. Zaznamenejte, které emoce, pocity, prožitky vám v básníkově textu chybí, ale vy jste přesvědčeni o tom, že je mohli cítit

jeho současníci:

 

 

 

4. Interpretujte název textu vzhledem k okolnostem, na které reaguje. A následně v jedné větě shrňte vyznění článku.

 

 

 

5. Najděte v našich národních dějinách okamžiky (události), kdy byly pocity a reakce lidí tak vypjaté.
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PRACOVNÍ LIST 2

1. Co jste se dozvěděli v hodinách dějepisu o národnostních poměrech předmnichovského Československa? Seřaďte

národnosti od nepočetnější po nejméně početnou a pojmenujte základní problém, který z tohoto pořadí vycházel.

Češi / Slováci / Maďaři / Němci / Poláci

 

2. Najděte na mapě a dobové pohlednici:

Shodné motivy                                                                                              Rozdíly

|

|

|

|

|

3. Komu byly ve své době tyto konkrétní prameny určeny? Jakému publiku? Co mají naznačit, sdělit, jaký pocit vyvolat?

Mapa                                                                                         Pohlednice

|

|

|

|

|

4. Zaznamenejte, jaký konkrétní prvek vás v pramenech překvapil (text, obraz, symbol...):

 

 

 


