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PRoJEkTová ČáST

1. SToPy ToTaliTy – STRukTuRa PRácE S PRacovními liSTy

Aktivita pracuje s přesahovými otázkami spojenými jak s konkrétními příběhy z výstavy, tak obecně s proble-
matikou totality.                             

Cíle:  
 ◾ Žáci si utřídí fakta z jednotlivých výstavních panelů.

 ◾ Žáci se zamyslí nad souvislostmi příběhů z doby nesvobodného režimu, zkoumají možnosti jednotlivců 
v mezních i běžných situacích.

 ◾ Žáci se zamyslí nad dopadem událostí na konkrétní aktéry příběhů, ale i na morálku ve společnosti.

Věková skupina: žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Čas: 90 minut

Pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, flipchart, fixy, skládanka k výstavě, metodické materiály k výstavě

Metody: skupinová práce, diskuse

Postup:
 ◾ Rozdělte žáky do pěti až osmi skupin a každé z nich přidělte jeden příběh zobrazený na jednom panelu.

 ◾ Rozdejte žákům pracovní listy, skládanku k výstavě, metodické materiály, případně zmenšenou kopii pane-
lu; žáci taktéž mají přístup k příslušnému výstavnímu panelu.

 ◾ Zadejte každé skupině úkol, aby si zodpověděla otázky z pracovního listu. Cílem je zodpovědět si každou 
otázku tak, aby bylo možno své odpovědi prezentovat spolužákům, kteří tento příběh neznají. 

 ◾ Jednotlivé skupiny poté prezentují výsledky své práce – ve stručnosti představí příběh ze svého panelu, 
poté přečtou jednotlivé otázky a své odpovědi se zdůvodněním. Následně pak odpovídají na dotazy a připo-
mínky ostatních žáků.

Reflexe: 
Ptejte se žáků: 
Co jste si uvědomili? Co bylo pro vás nové? Co vás překvapilo v prezentacích ostatních skupin? Která otázka 
byla pro vás nejobtížnější a proč?

Doporučení: Lektor v průběhu práce obchází jednotlivé skupiny a v případě potřeby je jim nápomocen s hle-
dáním odpovědí. Podle počtu skupin se náležitě protáhne čas určený na prezentaci, s čímž je potřeba počítat.
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PRACOVNÍ LISTY

i. Gymnázium uhERSký BRod – FRanTišEk šESTák

Témata: 
 ◾ partyzán (po válce vyznamenání Presidenta republiky)

 ◾ politický vězeň

 ◾ lidové milice (odborný text)

 ◾ Zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231 z 16. 10. 1948 

 ◾ ilegální přechod hranic (odborný text)

 ◾ vykonstruovaný politický proces

 ◾ „kulaci“

Otázky:
1. Proč si myslíte, že se bratr Františka Šestáka  Josef rozhodl pro emigraci?

2. Měl být František Šesták podle vašeho názoru za bratrovu emigraci potrestán?

3. Podmínky v pracovním táboře byly velice zlé. Existuje dnes někde podobná/srovnatelná situace? 

4. Popište životní podmínky Františka Šestáka po jeho propuštění z vězení. Jaký k tomu byl důvod?

5. K čemu sloužily vykonstruované politické procesy? 

6.  Lidé, kteří se postavili nacistům, se často po r. 1948 postavili i komunistům (byl to případ Františka i Josefa 
Šestákových). Je možné vysledovat souvislost? Co si o tom myslíte vy a jak se o tom píše v textu?

7. Na co byste se chtěli pana Šestáka nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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PRACOVNÍ LISTY

ii. Gymnázium uniČov – Rodina nohaviČkova

Témata: 
 ◾ „kulaci“

 ◾ násilné vystěhovávání

 ◾ morální odškodnění – rozsudek z r. 2011

Otázky:
1.  Co si myslíte o tom, že Nohavičkovým nikdo ze známých či sousedé nepomohl? V textu stojí: „Lidé z vesnice 

měli zakázáno pomoci…“ Jaký je váš názor na toto konstatování? Jak byste se ke svým sousedům v podob-
né situaci zachovali vy a vaši blízcí?

2. Co mohli nebo měli Nohavičkovi udělat jinak, aby nebyli perzekuováni? Myslíte si, že by to bylo správné?

3. Byli si tehdejší funkcionáři KSČ vědomi toho, co pronásledovaným doživotně způsobili?

4. Mělo smysl se po roce 1989 soudit? Pokud ano, co to může přinést? Jak byste postupovali vy?

5. Má podle vašeho názoru smysl o minulosti učit, vědět?

6. Na co byste se chtěli pana Nohavičky nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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PRACOVNÍ LISTY

iii. zš kRnov – minoRiTSký klášTER, oPaT JoSEF GoRyl

Témata:
 ◾ akce K (kláštery) (odborný text)

 ◾ pomocné technické prapory

 ◾ státní souhlas (odborný text)

Otázky:
1. Co si myslíte o tom, že komunisté zakročili proti klášterům a řeholníkům?

2.  K čemu měl sloužit tzv. státní souhlas? I když to bylo nebezpečné, vykonávali někteří kněžskou službu i bez 
státního souhlasu. Z jakého důvodu to asi bylo?

3.  V rozhovoru Josef Goryl říká, že se ho učitelka snažila zesměšnit před ostatními dětmi, protože navštěvoval 
hodiny náboženství. Jak může učitel tímto chováním dítěti ublížit? Co proti tomu může žák dělat dnes, co 
mohl dělat tehdy?

4.  V internačních klášterech museli nechávat řeholníci kontrolovat svou korespondenci. Proč? Jak byste se cítili 
vy, kdyby vám někdo kontroloval korespondenci, e-maily, sms?

5. Má podle vašeho názoru smysl o minulosti učit, vědět?

6. Na co byste se chtěli pana Goryla nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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PRACOVNÍ LISTY

iv. zš vElká BíTEš – zoRa kRuPiČková

Témata:
 ◾ „vnitřní nepřítel“

 ◾ život dětí a mládeže

Otázky:
1.  Proč byl zatčen otec paní Krupičkové, když zastával významnou funkci v komunistickém stranickém aparátu 

a komunistickým ideálům věřil?

2.  Myslíte si, že si byl otec paní Krupičkové vědom toho, co udělal údajně špatně a za co je souzen? Jak s tímto 
vědomím asi naložil? Mohl nadále důvěřovat komunistické ideologii?

3. Pojmenujte důvody, proč docházelo k vykonstruovaným politickým procesům.

4.  Důležitou úlohu v totalitních režimech hraje propaganda. Jaké formy propagandy asi komunisté využívali? 
O jakých hovoří paní Krupičková? 

5.  Proč byla zakázána jiná než lidová a sovětská hudba? Je možné zakazovat, jakou hudbu má člověk poslou-
chat? Co mohli lidé tehdy proti tomu dělat? Co byste mohli dnes udělat vy?

6. Má smysl o minulosti učit? Co si myslíte vy? A co o tom říká paní Krupičková?

7. Na co byste se chtěli paní Krupičkové nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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PRACOVNÍ LISTY

v. zš vElká BíTEš – FRanTišEk lySý

Témata:
 ◾ „kulaci“

 ◾ kolektivizace (odborný text)

 ◾ násilné vystěhovávání

 ◾ pomocné technické prapory

Otázky:
1.  Proč docházelo na venkově ke kolektivizaci a zřizování JZD? Co udělali komunisté špatně, že do JZD ne-

chtěli zemědělci vstupovat?  

2.  Proč měli tzv. kulaci povinnost odevzdávat nereálné a nesplnitelné dávky? Zkuste si na otázku odpovědět 
sami a poté vyhledat odpověď v textu. 

3.  Proč docházelo k nucenému vystěhovávání zemědělců, kteří odmítli vstoupit do JZD a podřídit se? Co 
takové násilné vystěhování rodinám zemědělců způsobilo? Jaké následky to zanechalo v obcích, odkud se 
museli vystěhovat? Byli si toho ti, kteří o vystěhovávání rozhodovali, vědomi?

4. Jak na vás působí dobový dokument z 31. 10. 1952, který nařizuje odevzdávat určitou výši dávek?

5.  Na konci panelu stojí: „Odpustit se musí. Jsem věřící člověk a Bible říká, že odpuštění je nutné. Ale zapome-
nout se nemá.“ Na jiném konci je citace jiná, a sice „zapomenout se nedá“. Zkuste se zamyslet nad těmito 
dvěma rozdílnými větami a vyjádřete svůj názor na ně.

6. Na co byste se chtěli pana Lysého nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?



11  

PRACOVNÍ LISTY

vi. Gymnázium šTERnBERk – ludmila hRadilová

Témata:
 ◾ nemožnost studovat dle vlastní volby

 ◾ „kulak“ – tchán

 ◾ kolektivizace, agrární strana a povinné odvody (odborný text)

Otázky:
1.  Z jakého důvodu si nemohla paní Hradilová vybrat sama školu? Kdybyste se vy ocitli v podobné situaci dnes, 

jak byste se zachovali?

2.  Myslíte si, že měl tchán paní Hradilové možnost zachovat se jinak? Vypadala by pak situace jeho rodiny odlišně?

3.  Kdo byl komunisty označen za „kulaka“ a proč?

4.  Proč Hradilovým nikdo ze známých či sousedé podle vašeho názoru nepomohl? Jak byste se ke svým souse-
dům v podobné situaci zachovali vy a vaši blízcí?

5.  Proč získali komunisté po válce takovou podporu? (Citát: „Všichni jsme po válce očekávali dobu klidu 
a míru.“) Myslíte si, že je důležité o minulosti mluvit?

6. Na co byste se chtěli paní Hradilové nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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PRACOVNÍ LISTY

vii. Gymnázium šTERnBERk – Přindišovi

Témata:
 ◾ kolektivizace (odborný text)

 ◾ „kulaci“ (odborný text)

 ◾ Akce Kulak (odborný text)

Otázky:
1.  Z jakého důvodu Přindišovým nikdo ze známých či sousedů podle vašeho názoru nepomohl? Jak byste se ke 

svým sousedům v podobné situaci zachovali vy a vaši blízcí? 

2.  Měla smysl náprava křivd po r. 1989? Vždyť mnoho lidí postižených komunistickým režimem se roku 1989, 
často z důvodů podlomeného zdraví, nedožilo. Pokud taková náprava smysl má, pak jaký, podle vašeho 
názoru?

3.  Jaké pocity ve vás vyvolává karikatura vedle informačního textu „Kdo byl kulakem či vesnickým boháčem?“ 
Co měla podle vás ilustrovat? Jak se říká takovémuto užití karikatur vytvořených za vykonstruovaným úče-
lem? Znáte další příklady manipulace veřejným míněním, třeba i v současnosti?

4.  Kdo byl podle komunistické ideologie „kulakem“ a proč komunistům zemědělci hospodařící na určitě vý-
měře půdy asi vadili?

5.  V závěru textu stojí: „Do popředí se v padesátých letech dostaly negativní vlastnosti jako závist, nedůvěra 
a udavačství. Právě těchto vlastností diktatury umně využívají ke zlomení odporu těch, kteří se jim brání. 
Příběh rodiny Přindišových to velmi dobře ilustruje.“ Chcete k tomuto názoru něco poznamenat?

6. Na co byste se chtěli Pavla Přindiše nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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PRACOVNÍ LISTY

viii. zš ÚSTí nad laBEm – maRiE chaluPová

Témata:
 ◾ kolektivizace 

 ◾ politická vězeňkyně – 9 let za vlastizradu

 ◾ proces s Miladou Horákovou (odborný text)

 ◾ perzekuce při hledání práce

Otázky:
1.  Proč byla Marie Chalupová postavena před soud a odsouzena? Myslíte si, že se měla či mohla zachovat jinak?

2. Jaké bylo její pojetí vlasti? Jaké je vaše pojetí? (viz text na panelu, odstavec Zatčení)

3. Myslíte si, že je důležité o minulosti mluvit? 

4.  Proč se konal vykonstruovaný proces s Miladou Horákovou? K čemu tyto monstrprocesy komunisté potřebovali?

5.  V procesu s Miladou Horákovou psali pracovní kolektivy i školní třídy dopisy, ve kterých žádali trest smrti.  
Čím to podle vás bylo způsobeno? Jak byste se zachovali vy? 

6. Na co byste se chtěli Marie Chalupové nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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PRACOVNÍ LISTY

iX. zš BoBRová – anTonín havElka

Témata:
 ◾ kolektivizace (informační text o kolchozech a kolektivizaci v SSSR)

 ◾ „kulaci“

 ◾ zahraniční rozhlas

 ◾ JZD (informační text)

 ◾ Článek z novin „Dokulačili“

 ◾ Praktiky agitátorů za vstup do JZD

 ◾ Zákon 231

 ◾ Zakázaný rozhlas

Otázky:
1.  Proč panu Havelkovi nikdo ze známých či sousedé podle vašeho názoru nepomohl, naopak se proti němu 

obrátili? Jak byste se ke svým sousedům v podobné situaci zachovali vy a vaši blízcí?

2.  Proč měly vznikat JZD? Co udělali komunisté špatně, že zemědělci nechtěli do JZD vstupovat? Jaké byly 
praktiky agitátorů?

3.  V textu je otištěna kopie novinového článku z 18. 6. 1958. Jak na vás článek působí? Jak mohl působit na 
tehdejší čtenáře?

4.  Na konci textu stojí: „Příběh pana Havelky ukazuje osobní statečnost člověka, který nepodlehl nátlaku tota-
litní moci. I když měl jen základní vzdělání, prokázal pevný morální charakter a zachoval si zdravý „selský“ 
rozum. Je zřejmé, že pouhá existence lidí s těmito vlastnostmi zavdává totalitnímu systému záminku k jejich 
dlouhodobé perzekuci a staví je proti jejich vůli do pozice „nepřátel“ společnosti.“ Komentujte tento výrok.

5. Je podle vás důležité o minulosti učit, vědět?

6. Na co byste se chtěli pana Havelky nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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PRACOVNÍ LISTY

X. zš BoBRová – Jiří šouSTaR

Témata:
 ◾ Kněz, církev

 ◾ Ilegální přechody hranic

 ◾ Politický vězeň

 ◾ Tábory nucené práce a podmínky v nich (odborný text)

Otázky:
1.  Proč podle vašeho názoru vadily komunistům kláštery a církev? Pokuste se najít zdůvodnění sami a poté ho 

vyhledejte v textu.

2. K čemu měl sloužit tzv. státní souhlas?

3. Z jakého důvodu podle vás vadila komunistům emigrace?

4. Popište podmínky v lágru.

5.  Jiří Šoustar byl třikrát perzekuován – nemohl dostudovat, byl odsouzen za činnost, které se nedopustil, 
a poznal, co znamená, když je člověk zbaven důstojnosti. Proč zrovna on? Měl/mohl něco udělat jinak?

6. Je podle vás důležité o minulosti učit, vědět?

7. Na co byste se chtěli pana Šoustara nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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PRACOVNÍ LISTY

Xi. zš PolicE nad mETuJí – Jan JoSEF kohl

Témata:
 ◾ Kněz, církev

 ◾ Akce K (kláštery) (odborný text)

 ◾ PTP (příhoda z PTP, nemožnost jet na babiččin pohřeb)

 ◾ Státní souhlas (informační text III. ZŠ Krnov)

 ◾ Podzemní církev

Otázky:
1. Proč byli podle vašeho názoru za komunistického režimu pronásledováni kněží a zavírány kláštery?

2. Jaké problémy měli řeholníci se sháněním zaměstnání a proč?

3.  V internačních klášterech museli nechávat řeholníci kontrolovat svou korespondenci. Proč? Jak byste se cítili 
vy, kdyby vám někdo kontroloval korespondenci, e-maily, sms?

4.  K tomu, aby člověk mohl vykonávat placené kněžské povolání, potřeboval tzv. státní souhlas. Přesto někteří 
vykonávali kněžskou službu i bez něho, i když to bylo nebezpečné. Proč?

5.  Roku 1953 zemřela babička p. Kohla, v té době sloužil u PTP. Nadřízený ho odmítl na pohřeb pustit se slovy: „Ni-
kam nepojedete, my potřebujeme uhlí, a ne tu vaši babičku.“ Popište pocity, jaké ve vás tato příhoda vyvolává.

6. Je podle vás důležité o minulosti učit, vědět?

7. Na co byste se chtěli pana Kohla nebo kohokoliv jiného z panelu zeptat, kdybyste měli možnost?
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můJ PříBěh – dEníkový záznam

Anotace:

Cíle:  

 ◾ Žáci si utřídí fakta z jednotlivých výstavních panelů.

 ◾ Žáci se zamyslí nad dopadem událostí na konkrétní aktéry příběhů, ale i na morálku ve společnosti.

Věková skupina: žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Čas: 90 minut

Pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, výstava Stopy totality

Metody: skupinová práce, diskuse

Postup:
1. Žáci si vyberou panel, který je nejvíce zaujal, případně jim je panel přidělen učitelem. 

2. Žáci si „svůj“ panel důkladně přečtou a popíší lidi, o kterých se na panelu píše. Jednotlivé postavy zapíší 
do pracovního listu. 

3. Žák přijme identitu jedné z osob z panelu a v roli této postavy si píše deníkový záznam v první osobě, 
kde popíše okamžiky života postavy, které jsou z jeho pohledu důležité. Čím barvitěji budou deníkové 
záznamy vedené, tím bude příběh postavy pro spolužáky zajímavější, byť popustí při psaní deníku uzdu 
své fantazii a bude psát i o podrobnostech, o kterých se na panelu nehovoří.

4. Na závěr přečtou vybraní žáci zápisky ze svého deníku nahlas.

5. V reflexi popíšou, jak se v dané roli cítili, jaké nové poznatky a pochopení získali, co se dověděli o době, 
ve které „jejich“ postavy žily.

Varianta: Žáci si píšou deník v průběhu celé doby, co je výstava na škole (cca 3-5 týdnů), přičemž učitel před 
každým dalším zápisem do deníku stručně vylíčí základní události, které se v daném časovém úseku odehrály. 
Reflexe proběhne na závěr projektu.

akTiviTa



18    

PRACOVNÍ LISTY

Postavy z panelu

Jméno, věk, informace o postavě:

1.

2.

3.

4.

Deníkové záznamy

Datum:                                           Místo:

Datum:                                            Místo:
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myšlEnky o PadESáTých lETEch

Anotace: Žáci si ověří svůj prvotní náhled na historický vývoj Československa v padesátých letech, doplní jej 
o konkrétní poznatky a na konkrétních příbězích můžou ilustrovat, jak nástup a upevňování socialismu ovliv-
nily osudy jednotlivců.

Cíle: Žáci dokážou popsat 

Věková skupina: žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Čas: 90 minut

Pomůcky: pracovní listy, tužka, výstava

Metody: skupinová práce, diskuse

Postup:
1. Před návštěvou výstavy se zamyslete nad tím, co víte o době padesátých a šedesátých let v Českosloven-

sku, odkud tyto informace máte a co se vám na oné době líbí/nelíbí. Poznámky zaznamenejte do pracov-
ního listu.

2. Seznamte žáky s výstavou a upozorněte na panely, které nejlépe vystihují dobu (Chalupová, Šesták, Tylšer, 
Lysý, Nohavičkovi, Kohl atd.). Žáci si přečtou panely a do pracovních listů zaznamenají, jak příběhy jejich 
pohled potvrzují, doplňují či vyvracejí.

3. Do pracovního listu si zaznamenejte, jak se nástup nového režimu podepsal na životě jednotlivců, jaké 
zákony a nařízení byly podnětem k uvěznění, zabavení majetku nebo jiných postihů a jaké jsou rozdíly 
mezi životem v padesátých a šedesátých letech v Československu a v dnešní České republice a jaké době 
byste vy sami dali přednost a proč.

4. V závěru vybraní žáci představí svoje postřehy celé třídě. 

5. V diskusi se zeptejte žáků, co nového se z výstavy dozvěděli, jak výstava změnila jejich pohled na historii 
a na jejich život v současnosti.

Poznámka: Samostatnou prohlídku výstavy mohou žáci dostat jako domácí úkol (bod 2 postupu) a dalšími 
kroky navážete v další hodině. Aktivita může sloužit jako úvod nebo opakování látky z hodiny dějepisu nebo 
občanské nauky.
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Zapište, co víte o historii Československa v letech 1945–1965.

Jaký měly podle vás historické události vliv na životy jednotlivců?

Jak se projevila doba nástupu a upevňování komunismu na osudech jednotlivců. Co bylo příčinou?

Situace Příčina

Čím se liší život dnes od života v padesátých letech? Jaké změny nemají souvislost s rozvojem techniky?

Které době dáváte přednost a proč?
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akTiviTa PoJmy

Tato aktivita je inspirovaná společenskou hrou Aktivity. Formou soutěžní hry si žáci zopakují základní pojmy, 
situace a fakta, se kterými se mohli žáci v průběhu projektu Stopy totality setkat.

Cíl: Žáci dokáží výstižně vyjádřit pojmy, situace a fakta, se kterými se setkali v rámci projektu.

Věková skupina: žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Čas: 45 minut

Pomůcky: karty s pojmy, rozdělené podle obtížnosti ve stupních 1-3, karty označující způsob provedení,  flip-
chart a fixy/tabule a křída, stopky

Metody: skupinová práce, diskuse

Postup:
1. Žáci se rozdělí do skupin po 2-5 žácích.

2. Tým, který začne hru, si zvolí jednoho člena, který bude jako první znázorňovat vybraný pojem (v dal-
ších kolech se všichni hráči týmu vystřídají). Tento hráč si nejdříve vylosuje způsob předvedení pojmu 
spoluhráčům. Pak se rozhodne pro jeden z balíčků karet (1 - modrá, 2 - zelená nebo 3 - červená) a sejme 
vrchní kartu z vybrané hromádky tak, aby ostatní neviděli pojmy. V průběhu 30 sekund se snaží znázor-
nit pojem, který si vytáhl. V tomto časovém limitu hádají pojem pouze členové jeho týmu. Pokud pojem 
uhodnou, získává jeho tým odpovídající počet bodů. Když pojem neuhodnou v časovém limitu, mohou 
hádat členové ostatních týmů a body získává tým, který pojem uhodl. Pokračuje další skupina, dokud se 
nevyčerpají pojmy nebo neskončí doba určená pro hru. Počet bodů, získaných každou skupinou zapisujte 
na tabuli. Vyhrává skupina, která získá nejvíc bodů. 
Varianta: Nebudete používat karty pro způsob provedení a žáci popisují pojem pouze slovně, případně 
v náročnější variantě pouze pantomimicky. Je možné po vyčerpání všech karet, které jsou popisovány 
slovně, pokračovat druhým kolem, kde je možné pouze pantomimické vyjádření.

3. Na konci hry se vraťte k pojmům, které nebyly v průběhu hry přesně vyjádřeny (demokracie, kapitalismus, 
socialismus, komunismus, nacismus atd.) a vytvořte společně srozumitelnou definici.

4. Na závěr krátkou reflexi, žáci zhodnotí, které pojmy byly lehké a které těžké na znázornění, a proč.
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Kráva Kabát Skaut

Gulag Suchý chleba Národní výbor

Budovatelský 

román
Domácí úkol Rock’n´roll

Lidová hudba Dechovka Západní letci

Rozorávání mezí Pětiletka Vítězný únor

Lázně Projekt Svobodná Evropa

Buržoazie Výslech Uran

Výstava Kůň Mnich

Poltický vězeň Traktor Obecná škola
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Rudé právo Trest smrti Politický proces

Socialistický 
realismus Řeholník Kolektivizace

Pyšná princezna Vyvlastnění Studium

Vězení Emigrant Agent

Komunistická  
strana  

Československa
Zrádce Dělnická třída

Sabotáž Jáchymov Stěhování

Peníze Partyzán
Mávátko

Kolektivizace Propaganda Soudce

Socialismus Kapitalismus Demokracie
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Klement Gottwald
PTP  

(pomocné 

technické prapory)
Amnestie

Stalin
Potravinové 

lístky
Sovětský svaz

Sedlák Dělník Stopy totality

Pole Měnová reforma StB

Milada Horáková Klášter
Jednotné 

zemědělské 
družstvo

Revoluce Nacismus Odboj

Křesťanství Ostnatý drát Rudá hvězda

Zima Kulak Svoboda projevu

Hlas Ameriky Sudety Pionýr
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Jako deTekTivka / vše podle zákona

Anotace: Aktivita vede žáky k uvědomění si souvislostí a obsahu příběhů lidí, kteří jsou představeni na pane-
lech výstavy Stopy totality, a připravuje je na samostatnou prezentaci.              

Práce vychází z detektivní práce, kdy se žáci snaží z dostupných materiálů zjistit co nejvíce o popisované události.               

Cíle:  
 ◾ Žáci si ujasní příběh pamětníka, důležité události v jeho životě.

 ◾ Žáci si uvědomí dopad zákonů přijatých po únoru 1948 na život pamětníka.

 ◾ Žáci si uvědomí dopad restrikcí na život rodiny.

 ◾ Žáci vysvětlí ostatním vlastní pojetí příběhu a jsou schopni reagovat na připomínky a dotazy ostatních.

 ◾ Žáci získají informace o nástupu komunistické totality

Věková skupina: žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, SŠ 

Čas: 90-125 minut, podle počtu panelů

Pomůcky: panely výstavy (doporučujeme využít panely s příběhy – Šesták, Chalupová, Sternberg, opat Tajov-
ský, Lysý, Nohavičkovi, Kohl, Homola, Drábek, Nepraš, Havelka; doprovodní texty k panelům (výběr ze školních 
prací), pracovní listy, zákony (viz příloha)

Metody: práce ve dvojicích

Postup:
1. Krátce představte projekt a vysvětlete žákům způsob práce s panely výstavy. Je možné objevit ve vzpo-

mínkách pamětníků nespravedlnost, nebo dokonce zločiny, které ovlivnily jejich život? Mohou žáci uvést 
důsledky, které měly události na život jednotlivců? Jaké zákony umožňovaly rozhodnutí, která negativně 
ovlivnila život hrdinů? 
Na jakou dobu pamětníci vzpomínají? Byla to doba pro ně příznivá, nebo spíše naopak?  
V rámci úvodního slova přečtěte žákům relevantní pasáže ze zákona na ochranu republiky.  
Žáci se snaží na základě panelu zjistit co nejvíce o pamětníkovi a o době, kterou příběh na panelu popisu-
je. Využívají metody detektivní práce a zjišťují dodržování zákonů jednotlivými aktéry. 
Odpovědi zapisují do strukturovaného pracovního listu.     
Rozdělte žáky do dvojic/trojic. Každá dvojice si vybere jeden panel výstavy.  

2. Každý samostatně si důkladně přečte přidělený panel.    

3. Dvojice společně definují nejdůležitější události popisované na panelu. Každé události dají vlastní název, 
který se nemusí shodovat s názvy na panelech.    

4. Dvojice společně vyplní pracovní list. Jednotlivé události přitom popisují vlastními slovy. Zároveň si připra-
ví prezentaci.         

5. Jednotlivé skupiny poté vlastními slovy prezentují panely výstavy.       
         

Reflexe 1:           
Shrňte zákony, podle kterých bylo možné postupovat vůči hrdinům příběhů na panelech, tak jak se to stalo. 
Reflexi je možné udělat i formou volného psaní. 

Ptejte se žáků: 
Je možné podobné zákony aplikovat v demokratické společnosti? Proč/proč ne? 
Jak by ovlivnilo váš život, kdyby podobné zákony opět vstoupily v platnost?

Reflexe 2:
Co bylo pro vás nové? Co vás nejvíc zaujalo? Co jste si uvědomili? 

Doporučení: Aktivita může být přípravou na prezentaci výstavy veřejnosti. Vybrané panely je možné blíže 
rozebrat na hodinách dějepisu nebo občanské nauky a ukázat na nich hlavní události doby (Příběhy paní Cha-
lupové, Šestáka, Sternberga, opata Tajovského, atd.).
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Popište hlavního hrdinu, kterému je věnovaný panel? 

Jak se jmenoval?

Co víte o jeho rodině

Jak žila rodina hlavního 
hrdiny před únorem 
1948?

Kde se odehrává pří-
běh, který je na panelu 
popisován?
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Převyprávějte hlavní události, které panel popisuje.

Pokud odpovědi nenajdete na panelu, využijte doprovodních textů a 

Událost 

Název:

Co se stalo?

Kdo jsou aktéři události? 

Kde se událost odehrála? 

Kdy se to stalo? 

Proč se to stalo, jaká byla 
motivace jednotlivých 
aktérů?

Jaké to mělo následky?

Událost 

Název:

Co se stalo?

Kdo jsou aktéři události? 

Kde se událost odehrála? 

Kdy se to stalo? 

Proč se to stalo, jaká byla 
motivace jednotlivých 
aktérů?

Jaké to mělo následky?

Jaké zákony umožňovaly 
jednání, které popisuje 
příběh na panelu? 




