VELKÝ PROJEKT 4/2 ANEB HÁDEJ, KDO JSEM
Po týdenním studiu jste v současné chvíli studnice plná vědomostí o Přemyslovcích. Možná někteří znáte jejich rodinu
lépe, než tu vlastní – kdo také zná své předky stovky let do minulosti? No a co tedy dál?

Cesta časem
Jistě jste již viděli nebo četli mnoho příběhů o tom, jak člověk cestoval časem. Buď si k tomu sám sestrojil přístroj,
nebo našel nějakou tajemnou bránu, či se zkrátka stalo něco nadpřirozeného… A představte si, že to se stalo i vám! A
navíc -nejenže jste v minulosti, vy jste se převtělili – do osoby slavného Přemyslovce!

Hádej, kdo jsem
Získali jste jedinečnou možnost ocitnout se na týden v době Přemyslovské v kůži jednoho z panovníků a jediné, co vám
zůstalo ze současnosti, byl mobil. Protože jste nemohli uvěřit, že se vše opravdu podařilo, udělali jste si samozřejmě
ihned fotku, aby vám zůstal důkaz. Protože tomu jen tak někdo neuvěří!

Úkol:
CO JE ZADÁNO:
– Stal ses jednou z přemyslovských osobností – sám si vyber kterou.
Někoho, kdo se ti při studiu nejvíce zalíbil.
- Dostal jsi možnost strávit týden v době a kůži té osobnosti. Jak
ses tam dostal, kdo ti tu možnost dal, to už je na tvé fantazii.
CO JE ÚKOLEM:
1. Vymysli, jak ses do kůže Přemyslovce dostal a napiš o tom svém týdenním
zážitku krátké vyprávění.
2. Přestroj se za vybranou osobnost a vyfoť se (nebo se nech vyfotit).
3. Vymysli indicie (nápovědy) ke tvé osobnosti tak, aby napovídaly, ale přímo
neříkaly, kým ses stal.
ZPRACOVÁNÍ: Vypracuj opět na standardní formát (slepené 2 A4).
Vypravování
obsahující i
popis
osobnosti (jak
vypadáš).

V KŮŽI (jméno vybrané
osobnosti např. VÁCLAVA)
Zde bude tvoje vyprávění.
ČASOVÁ OSA

HÁDEJ, KDO JSEM?
Byl
jsem
hodně
zbožný

Měl
jsem
matku,
která…

Zde narýsuj časovou osu – vyznač,

Rodokmen
stačí graficky
se jmény, kdo
chce, může i
malovat.

kdy začal rod Přemyslovců, kdy
skončil a dobu, kdy žila tvá osobnost.

papírky, pokud jsi
zručnější na počítači,
můžeš je přidat rovnou
do fotky, nebo je už při
focení držet napsané na
kartonu. Nápovědy
vymysli minimálně čtyři,

RODOKMEN
Překresli sem rodokmen Přemyslovců
a vyznač svou osobnost

Na tuto stranu nalepíš
fotku a k ní indicie –
můžeš je přilepit

Měl
jsem xx
dětí

Na této straně se bude objevovat jméno tvé osobnosti.

Zemřel
jsem ve
…..
letech.

ale klidně i víc.
Na této straně se nesmí
objevit přímo jméno
osobnosti!

Pošli mi 2 FOTKY!!
1. Foto celého projektu
2. Pouze fotku s indiciemi – vytvořím z nich kvíz a budete hádat, kým se stali
vaši spolužáci. Na této fotce tedy logicky nesmí nikde být jméno osobnosti!
TIPY:
- Použij kreativitu. Kostým si vyrob jen z věcí, které najdeš doma.
- Dej pozor, ať jsou nápovědy na fotce dobře čitelné!!! Jinak fotka nepůjde použít o kvízu.
- Z nápověd musí být možné poznat, o koho jde. Nestačí napsat: jsem muž, mám koně, mám meč, mám ženu – takové indicie
nevymezují konkrétní osobu a bylo by nutné tipovat – a to nechceme. Chceme použít nastudované informace z minulého týdne! 
- Můžeš si vybrat osobnost mužskou nebo ženskou. Neboj se vybrat si i někoho méně známého – musí být ale v naší učebnici.
- Budeš-li mít jakýkoliv technický problém (focení, tisk fotky apod.), improvizuj! V případě největší nouze se zkrátka nakresli.

