
Hesla revoluce

Máme holé ruce!
Konec vlády

jedné strany!
Propusťte 

politické vězně!
Svobodné volby!

Dneska celá 
Praha, zítra celá 

země!

K Vánocům 
svobodu!

Dialog – ne 
obušky!

Pravda a láska 
musí zvítězit nad 

lží a nenávistí.

Jakeše do koše!
Masaryka na 

stovku!
Ať žije Charta! Ať žije Havel!



Děkuji, že dodržujte podmínky použití dokumentu.

Můžete si dokument stáhnout a uložit si ho na svém počítači. Můžete vytisknout tolik kopií, kolik potřebujete pro své 
osobní použití nebo použití ve třídě. Pokud se vám líbí, můžete odkázat na stránku, kde si je možné PDF stáhnout (ale 
neodkazujte přímo na PDF). Nesmíte tvrdit, že jste dokument vytvořili vy, soubor prodávat nebo z něho jinak profitovat. 
Není dovoleno ukládat dokument na jiných webových stránkách nebo ve skupinách (na Facebooku, na Dropboxu) ani 
ho posílat e-mailem.

Napište mi (a vyfoťte nebo natočte mi, máte-li chuť), jak jste dokument využili a jak se vám s ním pracovalo. Pomůžete 
mi tím při tvorbě dalších pomůcek. Pište na feedback@annapaap.cz. Sledujte mě na www.annapaap.cz.

Metodika: Přečtěte si s dětmi hesla, která měli demonstranti na cedulích, která skandovali nebo pronášeli. Ptejte se na 
význam, případně dovysvětlete nesrozumitelné: holé ruce na rozdíl od zbraní StB; jedna strana – komunistická; političtí 
vězňové jsou vězňové zavření jen za jiný názor; ve svobodných volbách si mohou lidé volit, koho chtějí; revoluce se šířila 
z Prahy i do regionů; obušky jsou zbraně policistů, dialog je naproti tomu bez násilí; Miloš Jakeš byl generální tajemník 
ÚV KSČ – vedle prezidenta nejdůležitější osoba ve státě; v říjnu vydali komunisté nové bankovky s Klementem 
Gottwaldem, demonstranti je odmítali, chtěli stokorunu s TGM; Charta 77 jako dokument lidí proti omezování lidských 
práv, Václav Havel – disident a později první československý prezident.
- Můžete děti vyzvat, ať si vyberou jedno z hesel, udělají si s ním ceduli. Které by sis vybral/a?
- Pokud máte skupinu dětí, dramatizujte události 17. listopadu. Část dětí jsou příslušníci StB se štíty, část dětí má ceduli 
a provolává svoje heslo, skupina na sebe narazí a stojí proti sobě. Jak se přitom děti cítily? 
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