Muzeum Brněnska – Vila Löw-Beer v Brně a Židovské muzeum v Praze

ŽIVOT BY MOHL BÝT TAK KRÁSNÝ
Deník Ruth Maierové
Workshop k výstavě „Přetnuté
Přetnuté životy. Archy rodiny Maierovy“
Maierovy

Ruth Maierová, narozená v roce 1920, vyrostla ve Vídni v asimilované židovské rodině s moravskými
kořeny. Deník, který si vedla v letech 1933-1942
1933 1942 odráží dívčiny osobní pocity, každodenní život, témata
spojená s dospíváním, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po
anšlusu Rakouska v roce 1938. Dílo bylo v roce 2014 zapsáno
sáno do programu UNESCO - Memory of the
World – na záchranu světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech.
Knihu v lednu vydává poprvé v českém překladu nakladatelství Albatros Media.
Media
Za současné situace nabízíme Vaším žákům i studentům možnost
možnost zúčastnit se vzdělávacího programu,
který je postaven na práci s úryvky z deníku a interakci s nimi, ON-LINE
LINE FORMOU.
FORMOU
Bude-li to v dalších měsících možné, rádi Vás pozveme přímo do výstavy „Přetnuté
Přetnuté životy. Archy rodiny
Maierovy“ ve Vile Löw-Beer v Brně (8.
( 3. – 9. 5. 2021) nebo přivezeme program na Vaši školu.
V návaznosti na RVP je program koncipován pro:
II. stupeň ZŠ
Vzdělávací
zdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
obča
Doplňující vzdělávací obory: Dramatická
atická výchova, Etická výchova
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického
demokratického občana, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova
Studenty SŠ
Vzdělávací
zdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (ČJ a literatura),
teratura), Člověk a společnost (Občanský
a společenskovědní základ, Dějepis)
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova
Workshop trvá 45 minut a koná se zdarma.
Spojení s třídou proběhne pomocí nástroje Google Meet nebo MS Teams.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu:
e
pruvodci@vila.muzeumbrnenska.cz

