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Vznik nového města Mostu
Zánik historického města Mostu a vznik nového představuje světový unikát.
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Průřezové téma

VDO – Občan, občanská
společnost a stát

Učivo

Region Most

Metody a strategie

�

�

�

�

uvedení do problematiky
diskuze
motivační film
stanovení hypotéz

Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Předmět Občanská výchova

Přesahy do předmětů dějepis, společensko-
vědní seminář

Výstupy

�

�

�

chápe složitost tehdejší doby
zná důležitost demokratického rozhodování, možnost volby
přispívá k diskusi

Kompetence Poznámky

www.4zsjirkov.cz/mujregion.cz
Zde naleznete veškeré
materiály související s tímto
tématem a další podklady
najdete také na CD.

Časový rámec

3 vyučovací hodiny +
domácí příprava (vyplnění
dotazníku)

Hodnocení

� vyučující zhodnotí žáky známkou

Přílohy

Dotazník

�

�

�

k řešení problému
komunikativní
občanské
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Forma realizace
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1. Vyučující uvede žáky do problematiky dané doby výkladem za použití pracovního textu z manuálu.

2. Vyučující zahájí řízenou diskusi za použití těchto otázek:
a) Co bylo pro přestěhované obyvatele pozitivním přínosem?

b) Co naopak přestěhovaným lidem vadilo a proč?

c) Myslíte si, že bylo správné od tehdejší vlády, že rozhodla o zrušení města bez znalosti postojů
lidí, kterých se přestěhování týkalo?

3. Motivační film – „Most, procházka starým městem“.

4. Seznámení s dotazníkem, zadání domácího úkolu, kdy každý žák obdrží dotazník, který do další
hodiny vyplní s pamětníkem.

5. Stanovení hypotéz dle návrhů žáků (žáci zápis do sešitů).

6. Vyhodnocení dotazníků – učitel na tabuli – žáci zápis do sešitů, následný rozbor hypotéz a závěrečná
diskuze, která z vyhodnocení vyplyne.

Metodická doporučení:

integrace do výuky

vyučovací hodina, domácí příprava
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Příloha  - Dotazník k tématu Vznik nového města Mostu

1. Jak nebo odkud jste se dozvěděli, že se uvažuje o bourání starého Mostu?

2. Jak jste byli informování, že váš starý domov bude zbourán a že se budete stěhovat do nového?

3. Byl váš nový domov lépe vybaven než ten původní?

4. Jaké byly vaše pocity z přestěhování?

5. Měli jste tehdy možnost vyjádřit se, zda si přejete, aby se staré město zbouralo?

a) z novin nebo TV

b) mluvilo se o tom mezi lidmi

c) nevzpomínám si

d) jiná možnost

a) písemně

b) na veřejné schůzi

c) nevzpomínám si

d) jiná možnost

a) ano

b) ne

a) starý domov byl lepší než nový

b) nový domov poskytoval pohodlnější bydlení, ale nám se stýskalo po tom starém

c) nový domov byl lepší a byli jsme rádi, že jsme se přestěhovali

a) ano

b) ne
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