Hodina s Hanušem Hronem
-

jedna vyučovací hodina
dějepis, ZSV, zeměpis, angličtina
od kvarty / 9. třídy výše
skupinová práce
učitel předem připraví a nakopíruje tabulku s pojmy
každá skupina má k dispozici jeden počítač (případně chytré telefony)

1. Život H. H.:
Přečtěte (a poslechněte) si vyprávění Hanuše Hrona a pokuste se uvést v souvislostech jeho života
následující pojmy.
https://www.pametnaroda.cz/cs/hron-hanus-20180712-0
Ty, které zbydou, vyhledejte na internetu a uveďte jejich definici vlastními slovy.
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2. Práce s mapou:
Místa vyhledávejte např. na https://www.google.cz/maps a ke každému uveďte jedno slovo, které
nějak souvisí s H. H.
Teplice, Most, Praha, Hagibor, Výstaviště, Šanghaj, Bohušovice nad Ohří, Terezín, Osvětim, Wulkow,
Třinec, Chodov u Karlových Varů, Rehau, Nejdek
3. Časová přímka života:
Nakreslete časovou přímku s danými roky (ke kterým dopíšete stručně události) a doplňte o další.
Porovnejte s ostatními skupinami.
1925 / 17. 12. 1941 /Vánoce 1942 nebo 1943 / 1944 /1945 / …
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

4. Výprava pro vánoční stromek:
Porovnejte dvojí vyprávění o výpravě pro vánoční stromeček (z 90. let pro USC Shoah Foundation,
2018 pro Paměť národa):
https://www.youtube.com/watch?v=SrS5t_rLEYI
https://www.pametnaroda.cz/cs/hron-hanus-1925
Co je stejné? Co je jinak? Co je příčinou oněch rozdílností?
Proč myslíte, že kluci z Terezína neutekli, když se jim podařilo dostat se mimo hradby?
5. Lidé:
Vyhledejte a přeložte z angličtiny informace o lidech, kteří Hanuše v životě obklopovali. Kdo pro něj
byl důležitý? Jak vzpomínal na kamarády, kteří koncentrák nepřežili?
https://www.centropa.org/biography/anna-lorencova
https://www.geni.com/people/Hanu%C5%A1-Hron/6000000064152501864
Ervín Mautner, Hanuš Weinstein, Anna, máma, táta…
6. Závěrečné otázky:
V jaké době byl Hanuš Hron vyloučen z KSČ? Kdy podle Hanuše Hrona dojde ke smíření Čechů a
Němců? Proč si změnil příjmení? Ad.
Každá skupina si připraví po dvou otázkách, které by chtěli panu Hronovi položit, pokud by měli tu
možnost.
Hodinu uzavřeme čtením otázek, které necháváme bez odpovědí…
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