Pracovní list – Martin Luther King - Mám sen
I. a – Po přečtení textu napište pět slov, nakreslete pět kreseb, které považujete za důležité:
Rosa Parksová odmítla uvolnit své místo v městském autobuse stojícímu bělochovi. Věří, že je
v právu. Když nastoupila, našla si jedno z „černošských“ sedadel, ale když bílí cestující zaplnili
celou svou sekci, řidič se rozhodl vyhradit jim další místa. Dvaačtyřicetiletá Rosa Parksová si v
tu chvíli nejspíš vzpomněla, jak ji o dvanáct let dříve donutil řidič vystoupit i se zakoupeným
lístkem z autobusu ven, aby si šla znovu nastoupit „předepsanými“ zadními dveřmi. Ve chvíli,
kdy byla na deštěm zkrápěné ulici, šlápl na plyn a ujel...

I. b – Doplňte si do časové osy poznámky podle svého uvážení:
Datum Pořadí Událost
1868

B

14. dodatek US ústavy

1955

A

Montgomery, Rosa Parks

1957

B

Arkansas, Little Rock Nine

1963

C

Pochod Washington

1964

B

Civil Right Act

1965

B

Malcolm X - smrt

1967

B

Násilnosti - Detroit a jinde

1968

C

Kennedy, King - smrt

Můj komentář

Komentář
spolužáků

II. Sledování filmu
III. a - Napište si jakékoliv poznámky, otázky, které vás během sledování filmu napadly, doplňte
tabulku I. b:

III. b - Komentujte následující pojmy, tvrzení:
Segregace:
Ku-Klux-Klan:
King je kněz
King Has a Dream
King obdrží Nobelovu cenu
King je zavražděn
III. c – Popište a prodiskutujte úryvky z textů (ve trojici):
1. M. L. King – Mám sen 1963
"Amerika nedojde klidu a pokoje, dokud černochům nepřizná jejich občanská práva. Smršť nepokojů bude
nadále otřásat samotnými základy této země, dokud jednoho šťastného dne nepřijde spravedlnost. Je tu ale něco,
co musím zdůraznit svým lidem, kteří našlapují na vyhřátý práh vedoucí do paláce spravedlnosti. Na cestě za svým
plnoprávným postavením se sami nesmíme provinit bezprávím. Nesnažme se uhasit naši žízeň po svobodě z
pohárů hořkosti a nenávisti.“

2. J. W. Lennon – Imagine 1971
Představ si: není nebe
Docela snadný, že?
Pod náma žádný peklo,
prostě obloha nahoře.
Představ si všechny lidi
Jak žijou jen pro dnešní den…

Představ si: nejsou státy
To přeci dokážeš!
Už není pro co umřít
A povinně se modlit lež.
Představ si, že my všichni
žijeme mír a klid…

3. B. H. Obama – Inaugurační projev 2009
„Národ nemůže prosperovat dlouho, pokud dává přednost jen těm, kdo jsou bohatí.
Úspěch našeho hospodářství vždycky závisel nejen na velikosti našeho hrubého domácího
produktu, ale na tom, jak daleko naše prosperita dosáhla; na naší schopnosti poskytnout
možnost realizace každému ochotnému srdci – nikoliv z charitativních důvodů, ale proto, že je
to nejbezpečnější cesta k společnému dobru. Možná čelíme novým problémům. Nástroje, jimiž
je budeme řešit, jsou možná nové. Ale ty hodnoty, na nichž náš úspěch závisí – tvrdá práce a
poctivost, odvaha a férovost, snášenlivost a otevřenost novým věcem, loajalita a vlastenectví –
tyto věci jsou staré.“
IV. a Odpovězte ano – ne:
Je Martin Luther King král:
Znám klíčové problémy jeho doby:
Znám možnosti, jak se jich zbavit (podle Kinga):
Umím objasnit důvody, proč se jej (Kinga) zbavit:
Umím vysvětlit, komu vyhovovala jeho (Kingova): smrt:
Vím, kdo byl vrah? Jaké byly okolnosti vraždy, jaký obdržel trest? Není nutné uvádět jméno:
IV. b Pokračujte ve větě: Díky, pane Martine Kingu! Za ...
IV. c Pokračujte ve větě: Splnil se sen:

