Vzdělávací materiál pro žáky SŠ
objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti

METODICKÝ LIST KE VZDĚLÁVACÍMU MATERIÁLU
50. LÉTA V ČESKOSLOVENSKU
Cílová skupina: žáci posledních ročníků středních škol a gymnázií
Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské
Pomůcky: psací potřeby, pracovní listy
Časová dotace: 90 minut
Místo konání programu: Národní památník na Vítkově
Maximální počet účastníků: 30 žáků
Klíčová slova: Únor 1948, politické procesy, kult osobnosti, komunismus
Metody a techniky: slovní, práce s textem a obrazovým materiálem, skupinová práce

Kaple padlých
Úkol č. 1 – Reliéf v kapli jako symbol doby
Srp a kladivo na dveřích kaple
Do osmi bublin vyplní žáci pojmy, hesla, změny, jména apod., které si s daným symbolem a dobou spojují.
Postupně po skupinách přečtou pojmy a vysvětlí jejich význam.

Expozice Křižovatky české a československé státnosti (část expozice věnovaná roku 1948)
Úkol č. 2 – Časová osa
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Demise demokratických poslanců (20. února 1948, ministři z Československé strany národně socialistické, Československé strany lidové a Demokratické strany)
Přijetí demise demokratických poslanců (25. února 1948)
Abdikace Edvarda Beneše (7. června 1948, umírá 3. září 1948)
Klement Gottwald se stává prezidentem (14. června 1948)

Kolumbárium
Úkol č. 3 – Politické procesy
27. VI. 1950, 2.30 hod.
Moji nejmilejší,
ještě několik slov. Měla jsem z našeho setkání nesmírnou úlevu. Jen Věruška mi velmi leží na srdci a to budoucí, co vymění svůj život
za život můj. Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana – dnes Jana Tůmová – udělala jí místa na světě naše máma. Teď
dělám tu výměnu životů zase já. Milovaná, předrahá sestřičko moje, budeš maminkou, někdo kdo uvidí nový svět, se hlásí o své právo.
Proces s Miladou Horákovou & spol.
Dopis napsala Milada Horáková.
Milada Horáková jej psala v pankrácké věznici 27. června 1950 v půl třetí ráno.
List byl určen rodině, přátelům a blízkým. Ve výňatku oslovuje sestru Věru, jež byla v roce 1950 těhotná, a dceru
Janu.
Individuální odpověď žáka: Ano. Zprostředkování niterných pocitů před popravou, jedinečná výpověď oběti
politických procesů. Přes všechny těžkosti má dopis klidný a vyrovnaný tón.

Tento materiál vznikl v rámci projektu
„Dotkni se 20. století!“, který je financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
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