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Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studenstva
CO SI PŘIPOMÍNÁME?
17.listopadu je v naší zemi a na Slovensku státní svátek. Připomínáme si protesty studentů,
kteří v roce 1989 v Praze vystoupili proti tehdejší vládě. Tato vláda, která byla tvořena komunistickou stranou, omezovala práva obyvatel. Lidé v naší zemi nemohli svobodně cestovat do
zahraničí, vyjadřovat svoje názory, volit ani projevovat svou víru. Pokud někdo tato nařízení
porušil, mohl se kvůli tomu dostat do vězení. Dětem těchto lidí bylo zakázáno studovat střední nebo vysokou školu a byly různě omezovány.
Po protestech studentů následovaly další demonstrace, které nakonec vedly k tomu, že strana
komunistů odstoupila. Byl zvolen nový prezident, Václav Havel, a občané naší země byli opět
svobodní. Byla to obrovská událost, protože komunisté v naší zemi vládli dlouhých 40 let.
Této události se říká SAMETOVÁ (NĚŽNÁ) REVOLUCE. Proběhla totiž bez zbraní a nikdo
při ní nezemřel, jak tomu často u revolucí bývá.

SYMBOLY
KVĚTINY
- při protestech studentů dívky zasunovaly květiny za štíty vojáků, kteří demonstranty hlídali
SVÍČKY
- při studentských protestech byli někteří zraněni, a tak v následujících dnech lidé chodili
zapalovat svíčky za zraněné
RUCE
- lidé, kteří protestovali, měli prázdné ruce (neměli zbraně)
KLÍČE
- lidé, kteří se scházeli při demonstracích po celé zemi při pochodech cinkali svazky klíčů,
proto se klíče staly symbolem Sametové revoluce

POJMY
DEMONSTRACE
- demonstrace je způsob, kterým lidé vyjadřují nespokojenost s něčím,
co se děje ve společnosti demonstrace probíhají veřejným vystoupením (pochodem) těchto
lidí a vyústěním jejich názoru (mluvením, psanými letáky, apod.)
- cílem demonstrace je dosáhnout změny

STÁVKA
- stávka je jedním ze způsobů demonstrace
probíhá zastavením činnosti (v zaměstnání/ve školách) na určitou dobu
REVOLUCE
- revoluce znamená česky „PŘEVRAT“ je to významná změna k lepšímu
TOTALITA
- totalita je neomezená a nekontrolovatelná vláda jedné politické strany/osoby
- tento způsob vlády vede k potlačování práv osob, které s ní nesouhlasí
KOMUNISTICKÁ STRANA
- je politická strana, která 40 let vládla jako jediná strana v naší zemi
- členové této strany utlačovali ty, kdo s nimi nesouhlasili
- vláda komunistů byla ukončena sametovou revolucí
DEMOKRACIE
- je opakem totality
- v tomto způsobu vlády nerozhoduje jedna strana nebo osoba, ale na rozhodování se podílejí
všichni občané (především skrze svobodné volby)
SVOBODA
- je možnost jednat a rozhodovat se podle sebe a nést za to odpovědnost
- při svém rozhodování bychom neměli zapomínat na to, že naše jednání a rozhodnutí
by neměla omezit svobodu někoho jiného

SAMETOVÁ REVOLUCE

Tvořivé úkoly k jednotlivým symbolům
KVĚTINY
Vyrobte si z kartonu štít, vybarvěte jej a vyzdobte květinami (papírovými nebo živými).
Můžete na něj napsat datum Sametové revoluce nebo hesla či pojmy, které se k ní vážou.
SVÍČKY
Do svíčky vyryjte (nebo jiným způsobem naznačte) datum Sametové revoluce. Následně
svíčku zapalte a vzpomeňte si na všechny, kdo v minulosti trpěli za to, že dnes žijeme
ve svobodné zemi (zahrňte tam i politické vězně, atd.).
RUCE
Barevný řetěz
Hrají všichni členové rodiny/malá skupinka dětí. První hráč si natře otevřenou dlaň prstovými barvami a barvu otiskne na dlaň druhého hráče, ten to samé udělá třetímu, atd. Poslední
v řadě ruku otiskne na papír.
KLÍČE
Nachystáme klíče různých tvarů a velikostí a delší provázek. Každý hráč si vybere jeden klíč.
Může i říct, proč si ho vybral a odhadnout, co se klíčem odemyká. Následně svůj klíč navleče
na připravený provázek. Až klíč návlekne poslední hráč, provázek svážeme a každý může klíči
zacinkat jako při Sametové revoluci.

Plamen svíčky reaguje na vítr. Dokresli plamínky svíček
podle šipek, které ukazují, kam zrovna fouká vzduch.
doprava

PROSTŘEDNÍČEK
PALEC

Obkresli svou ruku a spoj správně s názvy prstů.

doleva

bezvětří

UKAZOVÁČEK
MALÍČEK
PRSTENÍČEK

Seřaď květiny podle velikosti. Písmenko v nejvyšší květině napiš do prvního rámečku a tak postupuj až po
nejmenší. Můžeš si vzít na pomoc pravítko a kytičky změřit. Co ti vyšlo za slovo?
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Těměř vše kolem nás vydává nějaké zvuky. Lidé na demonstraci cinkali klíčema, zvonek ve škole ohlašuje
konec a začátek hodiny. Poznáš, který zvuk vydávají věci na obrázku?
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