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Tištěná média ve výuce dějepisu
Metodický list

Návaznost na RVP ZV

• vzdělávací oblast: Člověk a společnost
• vzdělávací obor Dějepis; tematický celek: Rozdělený a integrující se svět 
• průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova

Očekávané výstupy:

Žák
• prokáže základní orientaci v dějinách Československa mezi léty 1918–1989;
• rozeznává klíčové okamžiky a reálie ve vývoji československého státu a zařadí je do kontextu dějin 20. století;
• se učí na základě reflektovaného prožitku vnímat dějinnou výpověď dobového tisku;
• užívá písemných a obrazových pramenů k poznání minulosti. 

Návaznost na RVP SŠ

• vzdělávací obor Dějepis: MODERNÍ DOBA II – SOUDOBÉ DĚJINY

Učivo: 

• první světová válka, české země v době první světové války, I. odboj
• vznik Československa, Československo v meziválečném období
• vývoj Československa od roku 1918 do roku 1938

Kult osobnosti na příkladu 
T. G. Masaryka
Práce s článkem věnovaným významným okamžikům našich dějin.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ; SŠ

Kontaktní osoba: Barbora Kulihová, barbora_kulihova@nm.cz

Motivace vzniku programu:

Pracovní list je založen na vybraných výtiscích Lidových novin a Ná-
rodních listů. Pozornost je věnována významným událostem a jejich
odrazu v dobových periodikách.  Listy jsou vhodné pro rychlé opako-
vání učiva. 

Místo konání programu: Školní třída

Časová dotace: 15 minut

Nutný materiál: Pracovní materiály, psací potřeby 

Maximální počet účastníků: 30 žáků
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Klíčová slova

první světová válka, založení samostatného československého státu

Metody a techniky

Slovní (výklad, práce s písemnými prameny, prezentace – tvorba zprávy), 
práce s dobovými materiály, brainstorming, skupinová práce

Možný pracovní postup - Práce s dobovým tiskem

Rozdejte žákům výtisk dobových periodik. Nechte jim dostatečný čas pro vyplnění chybějících částí textu.
Následně si společně řekněte správné odpovědi. 

Vynechaná slova

Zpráva o úmrtí T. G. Masaryka

1937; Lánech; první; Československé republiky
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