PRACOVNÍ LISTY
pro 4. a 5. ročník ZŠ
metodický materiál pro vyučující českého jazyka, vlastivědy a dějepisu
zpracovala Mgr. Zlatuše Tůmová ve spolupráci s autorkou knihy PhDr. Veronikou Válkovou

Metodické poznámky pro učitele
Projekt Terezínské ghetto ke stejnojmenné knize Veroniky Válkové
Vlastivěda a čtení pro 4. a 5. ročník ZŠ
1. Cíle:
Seznámení dětí prostřednictvím poutavé četby s důležitými událostmi v naší
historii, zejména s historickými reáliemi, vytvoření časové představy.
Spolupráce dětí ve skupině, rozdělení rolí a úkolů.
Propojení poznatků a dovedností napříč předměty.
Rozvíjení tvůrčích schopností dětí, jejich fantazie a samostatného a logického
uvažování.
2. Časová náročnost:
Četba – je možné přečíst pouze krátké ukázky textů (motivace) rozložené
např. do tří vyučovacích hodin. Zbytek příběhu lze dětem dovyprávět.
Skupinová práce na projektu – 4 až 5 vyučovacích hodin během jednoho
dopoledne. Nebo lze práci rozdělit do dvou až třech dvouhodinových bloků.
3. Pomůcky:
VÁLKOVÁ, Veronika. Terezínské ghetto. Praha: Grada, 2013. ISBN 978‐80‐247‐761‐3.
Kopie pracovních listů do skupin nebo dvojic.
Školní mapa střední Evropy.
Přírodovědné encyklopedie, internet.
Psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo.
4. Řešení pracovních listů:
PL 1 – Vyhledání míst za hranicemi naší republiky může být pro děti náročnější,
zejména bude potřeba děti správně navést na vyhledání místa Buchenwald.
Je nutné použít podrobnější mapu nebo lépe internet.
Jedná se o koncentrační tábory.
PL 2 – hajm – domov, ubikace (str. 34), halacha – židovský zákon (str. 52).
U slova hebrejské jsme si vědomi nepřesnosti, že židovské nemusí být vždy
hebrejské, ale u takto malých dětí to nepovažujeme za zavádějící.
PL 3 – Tento úkol je zaměřen hlavně na vyjadřovací a slohové dovednosti dětí,
žáci mají rozlišit povahové a vzhledové vlastnosti (přídavná jména), vyjádřit
typické činnosti (slovesa) a vyjádřit pomocí jedné věty stručnou charakteristiku
osoby.
PL 4 ‐ Řešením tajenky jsou slova SUDETY a PROTEKTORÁT.
Slova do křížovky: blýskavý, výuka, neodbytný, slyšitelně, zbytek, vzlykat,
přemýšlet, vyčerpaně, výmol, splývat, vymyslet, vypeskovat, ozývat se,
neomylně, býložravec, obývák, klopýtat. Všechna slova jsou příbuzná ke slovům
vyjmenovaným nebo slovům s předponou vy‐, tedy s ‐y/‐ý po obojetné
souhlásce. Obojetné souhlásky jsou uvedeny v závorce jako nápověda.

PL 5 – Do pracovního listu žáci napíší cizí slova, která podle popisu poznají.
Po složení plánku pak lehce doplní slova jim případně neznámá. Všechna slova
jsou obsažena v knize a většinou jsou napsaná kurzívou a v textu příběhu
vysvětlená.
Přílohu A je potřeba vystřihnout co nejpřesněji. Jednotlivá políčka jsou proto
podbarvena tmavším šedým pozadím. Při kopírování pracovních listů je zde
výhodné nastavit tmavší odstín tisku.
PL 6 – Při počítání příkladů musí děti správně použít posloupnost početních
operací.
PL 7 – Úkoly v pracovním listu vedou k zamyšlení nad možnostmi výuky v ghettu
a možnostmi výuky v dnešní škole. Je vhodné rozvinout diskuzi v širším záběru,
například diskuzi nad porovnáním různých způsobů učení nebo nad motivací
dětí k učení, jejich přístupu ke vzdělání a chování při vyučování.
PL 8 – Štěnice domácí – zařazení: bezobratlý živočich, kmen členovci, třída
hmyz, řád ploštice, (hmyz s proměnou nedokonalou).
Části těla: hlava, hruď, zadeček, 3 páry nohou, tykadla, sosák.
Velikost: 3 až 6 mm. Živí se krví lidí, psů a koček.
Rozmnožování: z nakladeného vajíčka se vylíhne nymfa, která se podobá
dospělým, postupným dorůstáním se vyvine v dospělce. Nymfa se nezakuklí,
jedná se o hmyz s proměnou nedokonalou.
Žije v tmavých škvírách a štěrbinách v lidských domácnostech.
V noci vylézá a saje člověku krev.
Ochrana: desinsekce, v dřívějších dobách například postele s nebesy.
Podle Báry vypadá jako melounové semínko.
PL 9 – Tento úkol je vhodné zařadit po dočtení 11. kapitoly, kdy chce Bára odjet
společně s kluky vlakem, ale nakonec se jí to nepodaří.
Děti si zahrají na spisovatele a příběh dokončí každý podle své fantazie.
PL 10 – Odhalení v závěru knihy děti inspiruje k hledání dostupných informací
na internetu.
Děti najdou co nejvíce informací o životě lidí z Terezínského ghetta a jejich
osudech. Petr Ginz v Osvětimi nepřežil. Jeho sestra Eva přežila, dnes žije
v Izraeli. Vydala knihu Deník mého bratra. Tento deník byl náhodou nalezen
šedesát let po válce.
Zde uvádíme odkazy, které nás zaujaly:
www.youtube.com/watch?v=C1gtqTqtP5s
www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/deniky‐petra‐ginze‐se‐nasly‐az‐sest‐
desetileti‐po‐jeho‐smrti
Na závěr celého projektu mohou děti z nalezených informací zpracovat
myšlenkovou mapu.

PL 11 – Závěrečný list je určen pro upřesnění a vizualizaci událostí 20. století – časová
osa.
Děti nejprve doplní do časové osy rodinné události. Této práci by měl předcházet
domácí úkol, při kterém si děti zjistí a zapíší data narození rodičů, prarodičů
i praprarodičů.
Teprve potom se děti zabývají zařazováním kulturních a politických událostí, které se
týkají naší historie ve 20. století.
Je velmi praktické odlišit od sebe pomocí barev jednotlivé skupiny událostí
(rodinné – kulturní – politické).
Nakonec děti nalepí čtverečky na správná místa v časové ose.
Pro náročnější jsme do listu předřadili též vyznačení doby vlády všech našich
prezidentů (panovníků), kteří stáli v čele našeho státu v průběhu 20. století
(s přesahem do současnosti).
POLITICKÉ UDÁLOSTI
1914 – začátek 1. světové války
1918 – konec 1. světové války
1918 – vznik samostatného Československa
1938 – mnichovská dohoda – zabrání čs. pohraničí Německem
1939 – začátek okupace našeho státu Německem
1939 – začátek 2. světové války
1945 – konec 2. světové války
1948 – komunistický převrat
1968 – začátek okupace naší země Sovětským svazem
1989 – sametová revoluce – svržení komunistického režimu
1993 – vznik České republiky a Slovenské republiky (rozdělení Československa)
1999 – vstup do NATO
2004 – vstup do EU
KULTURNÍ A VĚDECKÉ ZAJÍMAVOSTI
1920 – vznik první cestovní kanceláře (ČEDOK)
1923 – první vysílání rozhlasu
1923 – začátek vnitrostátní letecké přepravy (vznik ČSA)
1953 – první vysílání televize
1971 – v USA se začaly prodávat kontaktní čočky, vynález českého vědce Otty Wichterleho
1978 – první čs. kosmonaut Vladimír Remek v kosmu
1991 – první mobilní operátor na našem území
1992 – oficiální připojení Česka k internetu
PANOVNÍCI A PREZIDENTI 20. (a 21.) STOLETÍ
císař František Josef (král český)

do r. 1916

Antonín Zápotocký

1953 – 1957

císař Karel I. (král český)

1916 – 1918

Antonín Novotný

1957 – 1968

T. G. Masaryk

1918 – 1935

Ludvík Svoboda

1968 – 1975

Edvard Beneš

1938 – 1939

Gustáv Husák

1975 – 1989

Emil Hácha

1939 – 1945

Václav Havel

1989 – 2003

Edvard Beneš

1945 – 1948

Václav Klaus

2003 – 2013

Klement Gottwald

1948 – 1953

Miloš Zeman

2013 – ?

