
ROK 1968 V HODINĚ  
ČESKÉ LITERATURY

POKLADY Z PŮDY



PLÁN VÝUKY

• 1 VYUČOVACÍ HODINA 

• CO BUDEME ROZVÍJET?

práci ve skupině, práci s textem, 
schopnost syntetizovat poznatky, kritické 
uvažování, organizační schopnosti

• MEZIOBOROVÉ VZTAHY 

literatura a sloh, dějepis, ZSV, hudební 
výchova

• PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

mediální výchova, výchova 
demokratického občana, výchova k 
myšlení v evropských a globálních 
souvislostech



Návštěva půdy

Mladý hrdina v 80. letech 
objevuje kouty dosud 
neprobádané půdy. 



Objevení kufru 



VLASTNÍ PRÁCE 

• ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO 
PĚTI SKUPIN

• ROZDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH 
DOBOVÝCH DOKUMENTŮ  

• ZADÁNÍ OTÁZEK 



2000 slov 
• Co je obsahem tohoto textu?

• Jak je možné, že v době komunismu mohl vyjít 
takto kritický text? 

• Před čím autor varuje? 

• K čemu autor čtenáře nabádá? 

• Zkuste se zamyslet nad obrázkem – co asi 
vyjadřuje? Je na tomto obrázku něco 
nápadného?





BRATŘÍČKU,
ZAVÍREJ VRÁTKA 

• Interpretujte název písně.
• O jaké události píseň pojednává? Co 

znamenají hranaté železné maringotky? 
Kdo je beránek a kdo vlk?

• Jak na vás písnička působí? Jak si 
myslíte, že píseň působila v době svého 
vzniku? Co na ni asi říkali reformní 
komunisté a konzervativní komunisté?



DOBOVÉ 
NOVINY 

• Jakou roli má tisk ve společnosti?

• Jak na vás působí tato zpráva?

• Jaký dojem ve vás vyvolávají fotografie? Vžijte se 
do role pozorovatele dění. Co byste o této situaci 
řekli?

• Srovnejte obě tiskoviny. Jak na vás působí dění v 
Ostravě ve srovnání s Prahou?





Poučení z krizového 
vývoje 

• Jak byste interpretovali název dokumentu?
• Jakou událost text popisuje? 
• Co je cílem jeho autorů?
• Jakým stylem je napsán? 





ZPRÁVA O UPÁLENÍ 
JANA PALACHA
• Zamyslete se nad tím, co Jana Palacha 

k činu vedlo a čeho chtěl docílit.

• Co mohlo pravděpodobně vyvolat ve 
studentovi pocit takové bezmoci?

• Popřemýšlejte nad dalšími lidmi, kteří 
se jakýmkoliv způsobem odmítli 
podřídit komunistickému režimu. 
Zvažte, jaké to pro ně mělo důsledky. 



FINÁLE 

Každá skupina si určí svého mluvčího a jeho 
prostřednictvím prezentuje dokument.

Zeptáme se žáků, co pro ně bylo nejtěžší a 
proč.

Na tabuli je necháme napsat, co podstatného 
zjistili. 

Mluvčí zůstávají u tabule a na konci mají za úkol 
seřadit se podle toho, jak jednotlivé 
dokumenty (události) po sobě následovaly. 



DĚKUJEME 
ZA 

POZORNOST

• Monika Havlíková 

• Aneta Lachová 

• Karolína Sovová 

• Martin Tomášek

• Veronika Walachová 


