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Komunistický politik a 
československý 

prezident v letech
1975 – 1989. 

Komunistický politik,
v letech 1987 – 1989 
působil jako nejvyšší 

představitel 
komunistické strany.

Český spisovatel a kritik 
komunistického režimu, 

později prezident 
Československa a ČR až 

do roku 2003. 

Český pravicový politik, 
jedna z vůdčích 

osobností sametové 
revoluce. Dnes je 

poslancem Evropského 
parlamentu.

Česká zpěvačka. Při 
revoluci zpívala na 

Václavském náměstí 
Modlitbu pro Martu a 

českou hymnu.

Český hudebník a 
písničkář. Na konci 70. 

let odešel do 
Nizozemska a vrátil se o 

sametové revoluci. 
Známá píseň je Náměšť.



Návrh na použití:

Mladší, jazykově méně zdatní žáci: dvakrát vytiskněte první stranu. Pro větší trvanlivost můžete 
laminovat. První kopii vystřihněte tak, že jména zůstanou u obrázků. Druhou kopii vystřihněte tak, 
že jména a obrázky budou zvlášť. Dětem ukažte kartičky, kde je jméno vždy u fotky. Řekněte jim, že 
jde o osobnosti, které hrály v listopadu1989 důležitou roli. Dva z nich jsou komunističtí politici, dva 
z nich osobnosti, které se zasloužily o politickou změnu a později byli oba politiky v demokracii, dva 
z nich jsou zpěváci, kteří doprovázeli svými písněmi revoluci. Děti zkoušejí tipovat, kdo je zpěvák, 
kdo komunista, kdo politik. Můžete jim k jednotlivým osobnostem povědět něco víc (např. k Václavu 
Havlovi). Můžete si pustit písničku Náměšť nebo Modlitba pro Martu. Dětem potom dejte obrázky a 
jména, aby je zkusily přiřadit.

Starší, jazykově zdatnější žáci: Totéž jako u mladších, ale zapojte i druhou stranu jako čtení
s porozuměním, děti přiřazují k osobnostem.
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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.
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