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PŘÍKLADY HODNOCENÍ
1. Marti, moc děkuji za tvé vypracování. Je vidět, že jsi video velmi poctivě zhlédla a pochopila,
co se v dané době dělo. Pojmy máš vysvětlené dobře, akorát úplně nevím, jestli jsi pochopila
pojem lidové milice – ještě jednou se na to podívej. Když tak napiš, jestli to chceš ještě
vysvětlit.
Názor na kroky, které podnikl prezident Beneš, se mi líbí a je zřejmé, že chápeš souvislosti.
Oceňuji především rozvinutí vlastního názoru.
Nejvíce chválím odpověď na otázku s fotografií, která byla náročná a nemusela být všem úplně
jasná. Přesně jsi to vystihla svým vyjádřením – manipulace se skutečností. Super!!!
V poslední otázce je vidět, že jsou ti jasné souvislosti a že rozumíš tomu, jaký to mělo dopad
na společnost, a moc se mi líbí, že máš přesně srovnané historické události. Ještě bych
doplnila, že rok 1948 byl opravdu přelomovým, kdy československý národ opět přešel od
svobody k nesvobodě.
Pokud budeš mít ještě nějaké otázky a nesrovnalosti v tématu, určitě dej vědět.

2. Aničko, moc děkuji za tvé vypracování. Je vidět, že jsi video velmi poctivě zhlédla
a pochopila, co se v dané době dělo. Pojmy máš vysvětlené dobře, věřím, že jim rozumíš.
Názor na kroky, které podnikl prezident Beneš, se mi líbí a je zřejmé, že chápeš souvislosti.
Oceňuji především rozvinutí vlastního názoru a reflexi pocitů.
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Měla bych připomínku k otázce s fotografií – ano, i to je pravda, co píšeš, ale to asi nebylo
podstatou.
Jde o to, že na druhé fotografii není zmiňovaný politik Clementis, kterého se komunisté v roce
1952 zbavili při politických procesech 50. let. Z toho vyplývá, že komunisté manipulovali se
skutečností (fotka bez nepohodlné osoby). Osobně jako dítě jsem znala tuto fotografii pouze
bez Clementise, o tom, co mu provedli komunisté, se nemluvilo.
V poslední otázce je vidět, že jsou ti jasné souvislosti a že rozumíš tomu, jaký to mělo dopad
na společnost, a moc se mi líbí, že jsi vyjádřila názor na vliv této události ještě na dnešní život.
Ještě bych doplnila, že rok 1948 byl opravdu přelomovým, kdy československý národ opět
přešel od svobody k nesvobodě.
Pokud budeš mít ještě nějaké otázky a nesrovnalosti v tématu, určitě dej vědět.
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