V Z PO M ÍN KY N A LI S T O P AD 1989
“dvouhodinovka” dějepisu pro SŠ (s výukou dějepisu více než 2 roky)
Vstupte do výstavy
http://listopad-1989-v-prazskych-ulicich.muzeumprahy.cz/
a podívejte se na fotografie, dokumenty a plakáty od doby
nacistické okupace až po zvolení Václava Havla prezidentem.

Úkol č. 1

Prohlédněte si transparenty demonstrantů (případně plakáty)
ve výstavě a vyberte heslo, které podle vás nejlépe vystihuje požadavky tehdejších studentů.

Úkol č. 2

Ve výstavě si vyberte jednu osobu zachycenou na fotografii. Představte si, co zrovna prožívá
a jaký je její obvyklý život.Vypracujte následující body:
A) Stručně vybranou osobu popište.
B) Vymyslete tři otázky, které byste jí s odstupem let položili, a zapište je.
C) Uveďte tři skutečnosti, které se po roce 1989 v životě vybrané osoby pravděpodobně změnily.

Úkol č. 3

V roce 2010 pořídili studenti několika škol výpovědi pamětníků v rámci projektu Ústavu
pro studium totalitních režimů “Velké a malé příběhy moderních dějin - rok 1989”.
Na stránce https://www.ustrcr.cz/uvod/velke-a-male-pribehy-modernich-dejin/velke-a-male-pribehy-modernich-dejin-rok-1989/klasicke-gymnazium-modrany02/
si vyberte jeden z rozhovorů a vypracujte následující úkoly:
A) V bodech zaznamenejte, co vás ve vybraném rozhovoru nejvíce zaujalo.
B) Napište, do které části virtuální výstavy (ke které fotce nebo ke kterému plakátu) byste tuto výpověď pamět-

níka umístili.

C) Zdůvodněte, proč by se daný rozhovor hodil právě na místo, které jste zvolili.

Úkol č. 4
Zamyslete se, co byste udělali 17. listopadu 1989 jako účastníci
studentského průvodu z Albertova na Vyšehrad. Pokračovali
byste v nepovolené části pochodu (až na Národní třídu),
nebo byste šli domů? Odpověď stručně zdůvodněte.

Rozšiřující úkol
Vyberte si člověka z vaší blízkosti, který prožil dění kolem
listopadu 1989, a položte mu otázky týkající se tohoto
přelomového období našich moderních dějin. Nejprve
si tipněte, jak by mohl odpovědět. Po rozhovoru porovnejte
svůj odhad se skutečnými odpověďmi. Nejzajímavější postřehy zaznamenejte.
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