Pracovní list 1 – Marie V.
Příprava před puštěním příběhu
Jaká klíčová slova si spojujete s obdobím 50. let v Československu?
ensku?
Napište níže do poznámek jedno až tři hesla.

1. časová osa příběhu paní Marie
Níže máte uvedený seznam životních milníků hrdinky našeho příběhu paní Marie.
Zkuste přiřadit k těmto milníkům roky, tak jak si myslíte, že následovaly za sebou:
maturita

1952

vstup do komunistické strany

1969

úřednice na Krajském národním výboru

1954

ředitelka státního statku

1962

čistička vajec v drůbežárně

1950

poradkyně ministra Zemědělství

1967

2. Zaměstnanost žen v 50.letech
Poslechněte si kapitolu 2, 3 a 4 příběhu.
V průběhu sledování můžete opravovat data, která jste si přiřadili k životním milníkům v cvičení 1.

Podívejte se na níže uvedený graf
Srovnejte počty zaměstnaných žen před rokem 1945 a v roce 1954 na níže uvedeném grafu
Porovnejte získané informace z grafu s informacemi, které jste získali v příběhu o paní Marii
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Otázky k diskusi:

5 000 000

Změnila se zaměstnanost žen

4 500 000
4 000 000

po nástupu komunistů?

3 500 000
3 000 000
ŀHQ\

2 500 000

PXŀL
2 000 000

Jaký dopad měla změna režimu
na zaměstnanost žen?

1 500 000
1 000 000
500 000

1948

1954

1964

1968

1978

1983

zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR, vlastní zpracování

3. Diskuze na závěr
Porovnejte, co jste se dozvěděli o Marii z příběhu s tím, jak jste vyplnili úkol č. 1.
Trefili jste se s roky a milníky, nebo jste tipovali něco jiného? Porovnejte vaše očekávání a realitu
a sdělte si své závěry se spolužákem nebo spolužačkou.
Podívejte se na slova, která jste si vypsali k 50. letům v přípravném úkolu.
Která z nich se v příběhu Marie odrazila a která ne?
Potvrdil příběh Marie vaše očekávání, která jste si na začátku hodiny spojili s 50. lety?
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