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Metodický list: Příběhy z gulagu
Hodina se věnuje dvěma osudům československých občanů, Jiřiny Tvrdíkové
a Imricha Gablecha, kteří na vlastní kůži prožili sovětský gulag.
Jsou v ní využité materiály z komiksové knihy Ještě jsme ve válce, kterou si
můžete pro svou školu objednat na adrese eshop.pametnaroda.cz.
Pomůcky
pracovní list Příběhy z gulagu 1, Příběhy z gulagu 2, texty pro skupinovou práci,
film Imrich Gablech
Příprava
seznamte se s příběhem Jiřiny Tvrdíkové a Imricha Gablecha
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/673
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1238
Časová dotace
Každý pracovní list vystačí zhruba na jednu vyučovací hodinu, časová dotace
je ale přímo odvislá od toho, kolik času věnujete vlastnímu výkladu a diskusi
se studenty.
Vzdělávací oblasti
osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Aktivity z pracovního listu 1
5 MIN
CELÁ TŘÍDA

5 MIN

Žákům rozdáme pracovní listy, necháme je přečíst si ukázku z komiksu a ústně
s nimi zodpovíme otázku 1: Sovětský svaz, gulagy fungovaly cca od roku 1918
až do pádu komunistického režimu. Největší rozmach zažily v 50. letech, děj
je však zasazen do doby druhé světové války, kdy se do gulagů dostalo mnoho
Čechoslováků.
Necháme žáky vymyslet si vlastní otázky. Jejich nápady pak zapíšeme na tabuli.

SAMOSTATNÁ PRÁCE
10 MIN
SKUPINOVÁ PRÁCE

Žáky rozdělíme do šesti skupin, každá skupinka dostane jiný text. Společně
ho přečtou, najdou otázky, na které z textu získali odpovědi, a odpovědi zapíší.
Nyní je třeba žáky přeskupit do nových skupinek tak, aby v každé byl jeden člen
za skupinu. Pokud nám to početně nevychází, skupinám, na které nevyšel žák,
dáme text, který jim chybí.
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SKUPINOVÁ PRÁCE

Úkolem nových skupin je co nejpřesněji zodpovědět všechny otázky v pracovním listu.

10 MIN

Společně s žáky zrekonstruujeme životní osudy Jiřiny Tvrdíkové.

10 MIN

CELÁ TŘÍDA
5 MIN
CELÁ TŘÍDA / DÚ

Společně se vrátíme k otázkám na tabuli. Chybí nám některé odpovědi? Můžeme zadat jejich dohledání na internetu za domácí úkol.

Aktivity z pracovního listu 2
10 MIN
CELÁ TŘÍDA
15 MIN
CELÁ TŘÍDA
10 MIN
SAMOSTATNÁ PRÁCE
5 MIN
CELÁ TŘÍDA

Nechte žáky přečíst si další střípek komiksu a ukázku z knihy Souostroví Gulag.
Diskutujte s nimi o podmínkách při transportech do gulagů.
Pusťte žákům film o Imrichu Gablechovi. Po jeho zhlédnutí objasněte případné
nejasnosti.
Žáci vyplňují tabulku v pracovním listu. Informace, které nemají, je nechte v hodině, nebo za domácí úkol dohledat na www.pametnaroda.cz.
S pomocí toho, co žáci vyhledali doma, nebo v hodině na internetu, zodpovíme
otázky o gulagu, které žáci vymýšleli v předchozí hodině.

