Mír - Útěk a vyhnání
Metodika

Všední den na Teplicku po květnu 1945
1. Úvod, seznámení skupiny s tématem, všedním dnem na Teplicku po květnu 1945.
2. Rozdělení skupiny na dvojice (max. 1 trojici) 5 min
3. Každá skupina dostane v obálce několik krátkých textů, reflektujících situaci na
Teplicku mezi květnem 1945 až druhou polovinou roku 1946. 5 min
A

příjezd RA/Rabování/Znásilňování/Revoluční gardy/sebevraždy/vojenské zločiny

na civilistech/Divoký odsun/řádný odsun
B

Texty nařízení Němcům/bílá páska/srážky z platu/ omezená doba nákupu/zákaz

vstupu do veřejných míst jako parky, hostince atd/pracovní nasazování
C

Texty dekretů prezidenta republiky č. 5.,12.,27.,33,71,108

D Texty k obrazu osidlování Teplicka
4. Každá skupina dostane za úkol svou čtveřici textů převtělit do 4 obrázků s poukazem,
že obrazová dokumentace se nám z oné doby skutečně nedochovala. 5 min
5. Každá dvojice musí každý obrázek opatřit česko-německým názvem, vystihujícím
podstatu obsahu, dále podtitulkem, který může mít subjektivní charakter, všechny
obrázky budou černobílé, v každém obrázku budou 3 bubliny s textem, kterým
nechají mluvit tehdejší protagonisty, a který dvojice společně vymyslí a vepíše
českoněmecky. 3 min
6. Žáci své obrazy zřetězí postupným vyfocením chytrými telefony a pošlou je do
googledrive na společnou adresu Mundani1945, kde je uloží pod svým jménem a kde
budou moci být přehrány v jednoduché prezentaci.
7. Předpokládaná doba zpracování obrazů doby je 100 min, děleno pauzou na oběd
8. 5 minut by mělo zbýt na shrnující slovo lektora
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9. Následuje prezentace (přes beamer) jednotlivých obrazových dokumentací doby.
Poděkování žákům za rekonstrukci nelehké doby. O to víc, že se na ní mohli podílet
čeští a němečtí žáci společně. 25 min
10. Na závěr se pokusí jednotlivé dvojice o vytvoření plakátu kampaně zaměřené obecně
proti vyhánění a odsunu obyvatel z jejich původních domovů.
11. Prezentace výsledků, poděkování za práci a rozloučení. 10 min
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