Plzeňské příběhy první republiky (100 let od vzniku ČSR)
Doprovodný edukační program k výstavě Všeho do času…(1788 - 1918)
Datum konání: 3. 4. – 30. 6. 2018
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
Anotace: Výstava Všeho do času… (1788 – 1918) představuje prostřednictvím hmotných
dokladů různé vnímání času v Plzni a okolí a reflektuje přelomové okamžiky v konstituování
české státnosti.
Edukační program k výstavě Všeho do času… seznamuje žáky hravou a zábavnou formou se
vznikem Československa v roce 1918. Výukové cíle naplňujeme kombinací názorně demonstračních a dovednostně - praktických metod. Program reflektuje zejména průřezové
téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, prohlubuje vědomosti
potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a vede
k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů.
Délka: 45 minut
Popis programu dle cílových skupin:
1. stupeň, 5. ročník, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, okruh Lidé a čas
Program se zaměřuje na orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických a
kulturních informací.
Očekávané výstupy programu:
 práce s časovými údaji a využití zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 využití sbírek muzeí jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti
 orientace v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 objasnění historických důvodů pro zařazení státních svátků a významných dnů
2. stupeň, 9. ročník, vzdělávací oblast Člověk a společnost, obor Dějepis, okruh Moderní doba a obor Výchova
k občanství, okruh Člověk ve společnosti
Program se zaměřuje na příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války
a na základní informace o vzniku samostatné Československé republiky. Objasňuje pojem vlasti a vlastenectví,
poukazuje na významné osobnosti, státní symboly, svátky a významné dny.
Očekávané výstupy programu:
 získání představy o vzniku a postavení Československa v Evropě
 informace o první světové válce a jejích politických, sociálních a kulturních důsledcích
 přehled o situaci ve 20. a 30. letech 20. století
 objasnění účelu důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 rozlišení projevů vlastenectví od projevů nacionalismu



aktivní využívání nabídky kulturních institucí

