Jaká byla vláda krále Jana?

Dě/Čj

Vládu krále Jana kde kdo kritizuje, obrozenci mu v 19. století s oblibou říkali „král cizinec“. To  10 min
proto, že to byl první panovník pocházející ze zahraniční vladařské dynastie. Kdybychom byli
spravedliví, všimli bychom si, že většina Přemyslovských králů měla za manželky (a  1 hodina +
maminky) princezny pocházející z nejčastěji německých panovnických rodin a na jejich domácí
vyhledávání
dvoře ve 13. století se také mluvilo spíš německy než česky. Čím tedy Jan tak provokoval?
Pojďte ve třídě uspořádat soud. Rozdělte se na tři skupiny:
•
•
•

Jedna skupina bude tvořit obžalobu, připraví si k soudu přehled Janových chyb,
přehmatů, omylů a neúspěchů.
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Druhá skupina budou Janovi obhájci. Připraví si přehled Janových zásluh, úspěchů,

vítězství.
Třetí skupinu budou tvořit soudci. Ti se předem seznámí se „spisem“, tedy najdou si
podklady, aby si mohli aspoň trochu ověřit, že jim ani jedna skupina nelže, nebo
aspoň příliš nepřibarvuje informace.

Soud bude probíhat tak, že do čela třídy
postavíme židle a lavice pro soudce, po
jedné straně si k sobě sednou žalobci, k
druhé straně obhájci.
Nejprve budou mluvit žalobci a soudci si z
jejich přednesu zaznamenají poznámky do
tohoto sešitu a jeden ze soudců vypíše
poznámky i na jednu polovinu tabude.
Pak dostanou slovo obhájci a přednesou
svou řeč oni. Soudci si opět udělají
poznámky.
Obhájci i žalobci nesmějí druhé skpině skákat do řeči. Soudci si obě skupiny vyslechnou a
předseda poroty může pak některou ze sran vyzvat k dovysvětlení bodů, u kterých soudcům
vznikla pochybnost. Nakonec se soudci půjdou na chvilku poradit za dveře. Když se vrátí,
vynesou rozsudek, ve kterém zhodnotí vládu krále Jana.
Úspěchy, zásluhy, dobré vlastnosti

Neúspěchy, chyby, špatné vlastnosti
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Sloh

To kdyby vládnul já...

Uměli byste vládnout lépe? Navrhněte, co byste rozhodli a řešili jinak, než to udělal král Jan.
 Zkuste o otm napsat krátkou vědeckou zprávu!
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 25 minut

 Rodinné vztahy a český trůn
 Jména na této stránce znáte, jen si většina lidí neuvědomuje, co vše spolu měli společného.
Dě
 15 min

Pojďte rámečky se jmény pospojovat čarami a k čarám uvést příbuzenský vztah, který spolu
dotyční měli. Je zbytečné propojovat všechny mezi sebou, ale aspoň blízké rodinné vazby si
sem napište. Zkuste si takový graf přenést na velký balící papír a pověsit ve třídě na stěnu.
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Rudolf I. Habsburský

Albrecht Habsb.
Václav II.

Guta Habsburská

Jindřich VII.
Lucemburský
Richenza

„Eliška Rejčka“

Rudolf „Kaše“ Habsb.
Václav III.
Jindřich z Lipé

Anna

Fridrich Habsb.
Jindřich Korutanský

Viola Těšínská

Eliška

Jan

Petr z Rožmberka

Karel

Judita Lucemburská
Jan Jindřich

Blanka z Valois

Jan II. Z Valois

P
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Hledání příčin a následků
Král Jan se potýkal s
celou řadou problémů.
Jako
každý
z
nás.
Pomůžeme
mu
s
řešením? Zvolíme na to
postup, který se vám
bude hodit i později, až
vás král Jan ze svých
služeb propustí. Najdeme
v klubku problémů ty
hlavní, pojmenujeme je,
najdeme jejich příčiny – a
tím si skoro jistě už napůl
navrhneme řešení.

 45 hod
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Budete potřebovat tabuli nebo clipboard (je možné použít i počítač napojený na
dataprojektor a výsledky zapisovat přímo do nějaké tabulky) a větší počet lístků cca 7,5 x 10
cm – tedy čtvrtku formátu A5 (malý sešit) – osminu papíru A4.
1. Vezměte si každý lístek papíru a napište na něj potichu a samostatně tři největší
problémy, které krále – podle vás - tíží
2. Lístky seberte, vyberte mezi sebou moderátora, ten půjde přehled nalezených
problémů napsat na tabuli do sloupce. Za každý výskyt pak k pojmenovanému
problému udělá čárku, takže až skončíte, budete moci snadno zjistit, které problémy
považujete za nejpalčivější.
3. Vezměte si tři nejplačivější problémy. Každý z vás si udělá tři takové malé lístky a
jednomu problému věnuje jeden lístek. Na něj napíše tři – podle vás nejvýznamnější příčiny daného problému. To opět udělejte zcela samostatně. Každý zkusí odhalit po
třech příčinách u tří problémů – tedy 9 příčin.
4. Lístky opět vyberte. Moderátor na tabuli udělá tři sloupce – každý věnovaný jednomu
problému. Aby to šlo rychleji, může si vzít 2 pomocníky. Do sloupců napíšou příčiny
daných problémů a opět k nim udělají čárky. Tak najdete celkem 9 příčin týkajících se
3 nejpalčivějších problémů. Váš výběr asi není zcela objektivní, ale to nyní není
podstatné. Až budete problémy řešit později – třeba na pracovišti, ve své firmě, v
životě... opatříte si k rozhodovacímu procesu víc potřebných informací.
5. V další fázi máte každý 9 lístků s identifikovanými příčinami nejvážnějších problémů.
Napněte všechno tvůrčí úsilí a vymyslete ke každé příčině tři návrhy, jak ji odstranit.
6. Moderátor mezitím na druhou stranu tabule (jiný list clipboardu) udělá novou tabulku
– bude mít 9 sloupců, pro každou příčinu jeden, a budou se v nich načítat návrhy na
odstranění těchto příčin. Teoreticky 27 nejúspěšnějších návrhů. Prakticky jich nejspíš
bude méně, protože se některé budou opakovat. Pojďte si výsledky napsat na
následující stránku:
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