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Úvaha
Obrázek pochází z 1. pol. 17. století. Namaloval jej holandský malíř
Ian Vermeer. Něco je tu ale jinak, něco by na něm nemělo být !
Co bylo na původním obraze?
Jak se tento předmět asi dostal do 17. století?
Kdo je na obraze?
Pojmenuj tyto osoby.
V jakém jsou asi příbuzenském stavu?
Podívej se jak se tváří, popiš jejich pocity!

Napiš formou přímé řeči jejich rozhovor

Nad čím asi přemýšlejí?

č.1

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/thumb/a/a5/Columbus_Breaking_the_Egg
%27_%28Christopher_Columbus%29_by_Willi
am_Hogarth.jpg/759pxColumbus_Breaking_the_Egg%27_%28Christo
pher_Columbus%29_by_William_Hogarth.jpg

Rádi cestujete?
A jak by se vám líbila cesta časem ?
Co byste chtěli ukázat Karlu IV.?
Koho bys chtěl s sebou?
Nacvič se sousedem audienci u panovníka!
Jak by bylo možné dokázat, že přicházíš z budoucnosti?
Vyber si předmět, který by sis vzal s sebou!
Jak by ses vrátil?
Co bys vypravoval rodičům a co kamarádům?

Duchové nejsou?
Č.2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
5/5c/Hans_Memling_049.jpg

A co tihle? Je některý sympatický?
Na co by ses ho zeptal?
Daly by se jeho schopnosti využít?
Jak bys takovou bytost vysvobodil?
Chtěli byste si udělat výlet do jiného století ?
Do minulosti nebo do budoucnosti a proč?

