
 

 

 

 

Tento den si Česká republika připomíná dvě důležité události, jichž se účastnili studenti.  

První z nich se odehrála v době od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy 

a Morava. 28. října potlačili nacisté demonstraci u příležitosti 21. výročí vzniku Československa. Dělník 

Václav Sedláček byl zabit, student Jan Opletal postřelen a na následky zranění 11. listopadu zemřel. Jeho 

pohřeb 15. listopadu v Praze na Albertově se stal velkou protinacistickou demonstrací. Toto bylo pro 

německé okupanty důvodem pro uzavření českých vysokých škol. Nacisté 17. listopadu 1939 zatkli 

stovky studentů, 9 jich ještě ten den popravili a ostatní poslali do koncentračních táborů.  

V roce 1989 zorganizovali studenti v Praze na Albertově k 50. výročí smrti Jana Opletala a popravy 

studentů v roce 1939 vzpomínkovou akci, ze které se nakonec stala velká demonstrace proti 

komunistickému režimu. Průvod mnoha tisíc lidí se vydal do centra Prahy, kde provolávali hesla o 

nespokojenosti s vládou a vyzývali ji k odstoupení. Na Národní třídě byli policisty obklíčeni, zbiti a 

zatýkáni. Další den studenti vysokých škol a herci pražských divadel vyhlásili stávku na podporu 

demonstrantů a od 20. listopadu demonstrovali proti vládě lidé v celé republice. Tím začala Sametová 

revoluce, jejímž výsledkem byl pád komunistického režimu a obnova demokracie.  



Způsob, jakým českoslovenští lidé dokázali odvolat vládu komunistů a zvolit si novou, 

demokratickou, obdivovali lidé na celém světě, protože vše se odehrálo bez zabíjení, které v mnoha 

jiných zemích revoluce provází. Proto se revoluci začalo říkat něžná a sametová. Označení sametová jí 

zůstalo do současnosti. 

Jelikož 17. listopadu bylo 

v neděli, rozhodli jsme se dětem 

tento významný den a události, 

které před 30 lety probíhaly, 

připomenout v pátek 15. listopadu. 

Vyučování začínalo příspěvkem ve 

školním rozhlase, který si připravila 

paní učitelka Romana Bandriová.  

Poté zazněla celou školou píseň 

Modlitba pro Martu v podání Marty 

Kubišové.  

 

 

 

 

 

 

 

Ve škole jsme na hlavní chodbě připravili 

nástěnku připomínající dění 17. listopadu. Na 

nástěnce jsou autentické snímky znázorňující dění 

v naší vlasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žáci 6. ročníku s paní učitelkou Petrou Blizňákovou si připomněli 
30. výročí sametové revoluce v hodině výchovy k občanství. Téma 
jim nebylo cizí, protože se s ním setkali již na konci minulého 
školního roku v hodinách vlastivědy.  

Události spojené se 17. listopadem 1989 si nejprve připomněli 
textem z knihy Po stopách stoleté dámy od Lenky Pecharové, která 
dětem poutavým způsobem popisuje historické události posledních 
sta let. 

V další části hodiny byly využity Dějiny udatného českého 
národa. Žáci zhlédli krátký film a pomocí interaktivních kvízů a her 
si vše podstatné nejen zopakovali, ale dozvěděli se i řadu dalších zajímavostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelka Miriam Vandová v zeměpise VII., VIII., IX. třídy zařadila téma - změna politického 
systému v zemích východního bloku.  Žáci zhlédli motivační video – „ Dějiny udatného národa“. Dobu 
revoluce si přiblížili  pomocí obrázkového příběhu „ Sametová revoluce – probuzení k akci (1988-1989)“, 
který jim paní učitelka 
vysvětlila, a společně o daném 
tématu diskutovali.  Seznámili 
se s událostmi 17. listopadu 
v roce  1939 – Mezinárodní den 
studentstva. Zhlédli video také 
k této válečné době. 



Seznámili se s událostmi 17. listopadu 1989 (50 let poté), i tuto dobu si přiblížili videem. 

Na nástěnku paní učitelka připravila komiks „Sametová revoluce“.  

Na internetu vyhledávali 
ve dvojicích pojmy 
k problematice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žáci 9. ročníku s paní učitelkou Romanou Bandriovou sledovali motivační video „1989 – 2019 –  

30 let od Sametové revoluce“. Společně diskutovali, co se během 30 let změnilo, jak revoluce ovlivnila 

život lidí v naší zemi. Na webu:zoommagazin.iprima.cz si přečetli článek Sametová revoluce. Hodinu 

zakončili poslechem písně „Čtení mezi řádky“, jejíž slova si společně rozebrali a snažili se najít hlavní 

myšlenky, které autoři chtěli vyjádřit slovy této písně. 

 

 Paní učitelka Martina Gregorová a žáci 8. ročníku zhlédli motivační video s komentářem. Paní 

učitelka dětem povyprávěla vlastní zážitky z revoluční doby. V hudební výchově se v 5., 6. a 7. ročníku 

naučili píseň „Sametová revoluce“. Seznámili se s významnými hudebními osobnostmi, které se zapojily 

do dění v období listopadu 1989. Poslechli si další písně, které se staly symboly revoluce a které zněly 

v revoluční době ze všech náměstí a ulic.  

 

   


