Hodina s mistrem Janem Husem
I.

Na základě zhlédnutí tohoto dokumentu vypracuj následující úlohy:

https://www.youtube.com/watch?v=cdSXnDu_BAs (9,25 min.)
1. Ne všechny informace o Husově životě víme s jistotou. Napiš po příkladech:
a. jisté:
b. lze zpochybnit:
2. Jména tří osob, které Husa ovlivnily (pozitivně i negativně):
3. Najdi na mapě místa, ve kterých pobýval.
(https://www.kudyznudy.cz/aktuality/poznejte-mista-ktera-jsou-spojena-s-mistrem-janem)
a) Které z nich je nejblíže tvému bydlišti? A které už jsi navštívil?
b) Existuje v blízkosti školy nějaká památka na Husa (název ulice, socha…)?
4. Jaká byla Husova kariéra:
v 22 letech:
v 25 letech:
v 27 letech:
v 29 letech:
5. Co bylo předmětem jeho kritiky (3):
6. Pokud nerozumíš některým slovům, jejich význam vyhledej. (Např. koncil, interdikt, klatba…)
II.

Porovnej s:

https://www.youtube.com/watch?v=LHqDEOJjmmE (5,14)
1.
2.
3.
4.
III.

Který z filmů se ti líbil více a proč?
Co nového ses dozvěděl z tohoto kratšího dokumentu?
Proč myslíš, že Jan Hus své učení neodvolal?
Zkusíme s dějinami trochu zatřepat – co by se asi stalo, kdyby Hus v Kostnici odvolal?
Přečtěte si dopis, který husitům údajně r. 1430 adresovala Johanka z Arku.

http://janazarku.cz/2014/05/30/dopis-ceskym-husitum-husitstvi-cz/
Vyhledej si o Johance bližší informace a:
1. Porovnej její osud s osudem Jana Husa.
2. Co tento dopis vypovídá o tehdejší situaci v Evropě?
3. Co se dozvídáme z následujících obrázků?
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IV.

Které frazémy pronáší nešťastný Mistr Jan Hus ve hře Žižkovského divadla Járy Cimrmana
České nebe?
https://www.youtube.com/watch?v=LxWFg-MtXDE (1 min.)

V.

Přemýšlejte nad tím, proč právě k osobnosti Jana Husa se česká společnost často
vztahovala a vztahuje. Pracujte ve skupinkách, vyhledávejte informace, sdílejte a
diskutujte.
národní obrození a Palacký
konec 19. století a Jirásek
Velká válka (Masaryk, legie a výročí 1915)
první republika
50. léta 20. století (komunistický režim)
výročí roku 2015, písně Daniela Landy

VI.

Na závěr doplň pár čísel:
Den Husova upálení si připomínáme formou státního svátku dne …………………………………………..
V anketě Největší Čech skončil Hus na …………………………….. místě.
Pomník J. Husa na Staroměstském náměstí byl odhalen roku …………………………………………………
V českých zemích stojí více než ………………………………….. pomníků Jana Husa.
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