DOPORUČENÝ POSTUP

25 min.

Prameny:

Proměny obce Horní Vysoké
Vzdělávací cíl: Žáci prostřednictvím srovnávacích fotografií vnímají proměny pohraniční obce. Zaznamenané rozdíly je vedou k zájmu o příčiny těchto změn (vysídlení Němců, modernizace).
Klíčová slova: vysídlení, proměny krajiny, modernizace, trvání a změna, příčiny a důsledky, analýza
fotografií
Práce s jednotlivými slidy:
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Poznámky:

ZKOUMÁNÍ FOTOGRAFIÍ

(5 min.)

Prohlížení fotografií pomocí lupy a čtení popisek.
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ANALÝZA FOTOGRAFIÍ

(5 min.)

Označování konkrétních prvků na fotografiích a jejich detailnější popis: když
prošly změnou - označit červeně, pokud naopak zůstaly stejné - modře.
Žáci si mohou na starší fotografii všimnout řady prvků, které na novějším snímku chybí: obchod, automobil, benzinová čerpací stanice, nápisy, strom, lidé, reklamy aj. Důležité informace přinášejí nápisy: „Karlik’s Gasthaus” („Karlíkův hostinec”), cedule „Verkauf Molkerei, täglich frische Vollmilch, Buttermilch, Rahm, Teebutter” („Prodej mléčných
výrobků, denně čerstvé plnotučné mléko, podmáslí, smetana, máslo”), nápis vlevo „Gemischtwaren - Franz Karlik”
(„Smíšené zboží - Franz Karlik”).
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INTERPRETACE FOTOGRAFIÍ

(15 min.)

Na analýzu fotografií navazuje interpretace zachycených změn s důrazem na
jejich historické příčiny:
Zamyslete se nad tím, co vedlo k vyznačeným
změnám. Napište, jaké události mohly mít na tuto proměnu vliv a proč.
Zjistěte z fotografií, jak se změnila funkce domu a život v obci.
Zaznamenávání rozdílů na fotografiích může učitel podněcovat dalšími otázkami: Proč se vyobrazené místo na fotografiích radikálně změnilo? Kde leží? Má jeho geografická poloha nějakou spojitost s jeho proměnou?
Žáci mohou s pomocí internetu zjistit, že Horní Vysoké je malá obec v turisticky významné lokalitě Českého středohoří. Hostinec s ubytováním pro hosty a obchod se smíšeným zbožím byly pro podobné obce před 2. světovou
válkou běžné, benzinová pumpa je spíše zvláštností. Focení bylo v tehdejší době výjimečnou událostí, proto se před
domem shromáždila celá rodina. Po vysídlení německy mluvícího obyvatelstva citelně ubylo návštěvníků obce,
populační úbytek souvisel i s pozdější urbanizací. Proto se snížila i občanská vybavenost. Z obce se stalo víkendové
sídlo chalupářů z města.

Další možnosti zapojení do výkladu:
Žáci mohou s pomocí vlastních (např. rodinných) fotografií či pohlednic provést podobná srovnání lokalit ve svém
regionu.
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