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Pracovní listy 



Pracovní list 1948 - ZŠ (204 žáků)

Minulost v 
obrazech

Práce s textem

Doplňování výrazů 
do textu

Historie za zdmi 
muzea ukrytá…

Pracovní list 1948 - SŠ (138 studentů)

Minulost v 
obrazech

Práce s textem

Doplňování výrazů 
do textu

Historie za zdmi 
muzea ukrytá

Nadstavbové aktivity - ZŠ

Spojování událostí 
a zemí

(Ne)pravdivá 
tvrzení

Závěrečné otázky
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Nadstavbové aktivity - SŠ

Spojování událostí 
a zemí

(Ne)pravdivá 
tvrzení

Závěrečné otázky

Výsledky pilotáže pracovních listů k roku 1948 



Pilotáž pracovních listů k roku 1948 
Pilotní škola Gymnázium Jana Palacha, Mělník, duben/květen 2013 

 



Komiks 

• interaktivní prvky 
 

•  konfrontace předmětu 

objevujícího se v ději 

    s fotografií sbírkového 

předmětu z depozitářů 

Národního muzea 



Výukový list k roku 1948 



Poštovní známka jako historický pramen… 

Poštovní známky: 

 

• Cenina 

• Státně propagační význam 

• Estetická hodnota 

• Sběratelský artikl 

• Dobový pramen 

 

 

 



I. Minulost ve fotografii 



II. Úryvek z budovatelské písně 

Již útrap bylo dost, 

chcem volni žít jak ptáci, 

dát lidem mír a práci 

a lidskou důstojnost. Kdo chceš jít s námi, 

vykroč směle, 

jen odvahu si s sebou vem, 

za lepší zítřek v čele 

s Klementem Gottwaldem. 

Do paláců, kde cinkot číší 

a bujný hýřil hodokvas, 

kde klíčilo vždy sémě zrady, 

ať hněvu lidu bouří hlas: 

/: Že národ bdí:/, a že jsme tady. 



III. Ve službách KSČ… 



IV. Úryvek z Ústavy Československé 

republiky ze dne 9. května 1948 



V. Věděli jste, že… 



Pilotáž výukových materiálů 

• Výukové materiály a dotazníky k dispozici ke stažení na 

webových stránkách projektu – www.dvacatestoleti.eu 

 

 

http://www.dvacatestoleti.eu/


Děkuji vám za pozornost 

Mgr. Nina Milotová 

nina_milotova@nm.cz 

 


