
Sametová 
revoluce a 30 let 

svobody



Plán výuky

o2 vyučovací hodiny

odějepis (3./4. ročník SŠ)

ospeciální výuka k 30. výročí Sametové revoluce     

Mezioborový přesah: 

oZSV, ČJ a literatura



Klíčové kompetence:
o kompetence k učení

o kompetence k řešení problémů

o komunikativní
oobčanská

Průřezová témata:
omediální výchova

oosobnostní a sociální výchova

o výchova demokratického občana

Cíle:

o žák si upevní dosavadní znalosti týkající se Sametové revoluce

o žák dokáže pracovat s historickým pramenem

o žák na základě kritického myšlení formuluje vlastní názor



Co se dělo během Sametové revoluce?

Skupinová práce shrnující základní informace o Sametové revoluci:

o žáci se rozdělí do čtyř heterogenních skupin

o každá skupina dostane rozdílný pracovní list

o4 pracovní listy: 

1.  hesla

2.  osobnosti

3.  osobnosti

4.  místa

opo doplnění pracovního listu si každá skupina zvolí svého zástupce, který jej 
prezentuje před třídou



1. skupina: Vysvětli význam těchto hesel

„Jakeše do koše“ 
„Máme holé ruce“
„Konec vlády jedné strany“
„Dialog – ne obušky“



2. skupina: Poznej osobnost a krátce ji představ



3. skupina: Poznej osobnost a krátce ji představ



4. skupina: Poznej místo a krátce vysvětli, co se zde stalo



Práce s historickým pramenem

osamostatná práce, měla by vyvolat diskuzi

ožáci si přečtou článek z periodika a odpoví na zadané otázky. Svou 
odpověď na základě textu zdůvodní



Otázky:

1. Jakou událost článek 
popisuje? 

2. Z jakého pohledu byl 
tento článek napsán?

3. V jakém periodiku vyšel 
tento článek? 



Pohled na Sametovou revoluci s odstupem 
času

o Učitel pustí žákům zvukový záznam dvou pamětníků:

o Jaroslav Ondráček 

o Jan Bubeník

o Žáci budou mít za úkol zamyslet se nad argumenty, které zazněly v 
ukázkách a pomocí řízené diskuze se pokusí vysvětlit, co pro ně 
osobně znamená svoboda, do jaké míry se dnes cítí být svobodní a 
jestli se s argumenty z ukázek již setkali. 



Pokus o srovnání poměrů

• Studenti se pokusí srovnat poměry před rokem 1989 a po něm v 
jednotlivých oblastech života.

• Předem si vyplní tabulku a poté proběhne řízená diskuse.



před rokem 1989 dnes

zaměstnání všichni měli práci; diskriminace; 
nesvoboda volby zaměstnání

nezaměstnanost; vysoké požadavky 
na výkonnost 

školství diskriminace, nekvalitní učitelé, 
cenzura, manipulace s fakty; děti z 
„nespolehlivých rodin“ nemohly 
studovat co chtěly

svoboda volby oboru; tlak na 
vysokoškolské vzdělávání (všichni 
musí mít minimálně maturitu)

kultura cenzura; čistky; zákaz činnosti málo financí; ale svoboda

cestování omezené; nutnost speciálních 
povolení

můžu jet kam chci; finanční 
náročnost

volný čas menší výběr aktivit; větší kreativita 
dětí; více času se trávilo ven s 
vrstevníky

hodně možností; vše se platí; 
nebezpečí virtuálního světa



Děkujeme za pozornost 

Eva Kupčová

Lucie Anlaufová

Michaela Konieczná

Tomáš Kocur
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