
Můžeme volit osoby i 
politické strany,  
které chceme.

Musíme volit 
komunisty.

Můžeme posílat 
poštu, komu a kam 
chceme, a nikdo ji 

nekontroluje.

Balíčky a dopisy do 
zahraničí a ze 

zahraničí se tajně 
kontrolují.

Můžeme poslouchat 
hudbu, která se nám 

líbí, a povídat si 
o tom s ostatními.

Pokud posloucháme 
zakázanou hudbu, 

nesmíme o tom 
s nikým mluvit.

Děti si vybírají 
kroužky podle toho, 

co je baví.

Děti musí být členy 
Pionýrské organizace.

Můžeme si koupit a 
přečíst knihu, kterou 

chceme.

Vycházejí jen knihy 
povolených autorů.

Můžeme cestovat, 
kam a kdy chceme.

Nemůžeme cestovat 
do západních států, 
je potřeba povolení.



Volby jsou 
dobrovolné.

Volby jsou pro 
všechny povinné.

S vězni se zachází 
v souladu s lidskými 
právy (nebijí se, mají 
právo na jídlo, pití, 

spánek).

Vězni mohou být 
mučeni. Dozorci je 
bijí, nenechají je 

spát.

Můžeme vlastnit 
firmu.

Všechny firmy vlastní 
stát. Soukromá 
osoba nemůže 
vlastnit firmu.

Soudy jsou nezávislé, 
nikdo je nesmí 

ovlivňovat.

Soudy rozhodují 
podle politiky.

Na vládě se ve státě 
podílí více politických 

stran.

Vládne pouze 
komunistická strana. 
Lidé jsou nuceni do 

ní vstupovat.

Ředitelé firem jsou 
odborníci, lidé, kteří 

rozumí svému oboru.

Ředitelé firem musí 
být komunisté, jen 

málokdy jsou 
zároveň i odborníci.



Návrh na použití:

Vytiskněte a rozstříhejte. Nechte děti, ať určí, které texty odpovídají dnešní době. Potom ať si každý 
vybere ze zbylých textů jednu kartičku. Vysvětlíte, že zbylé kartičky odpovídají skutečnosti v 
Československu před sametovou revolucí. Vy čtěte kartičky z dnešní doby a hlásí se děti, kteří mají 
odpovídající kartičku z doby před sametovou revolucí.

Pokud aktivitu děláte jen s jedním dítětem, nechte ho vytvořit dvojice samotné. Dovysvětlujte a 
ukazujte si na příkladech, co věty na kartičkách znamenají.

Pro mladší děti nebo pro ty, co neumí tak dobře česky, vytiskněte pouze první stranu.

Zdroj: https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=4337
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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.

Zdroj: Velmi podobné texty jsem našla vyfocené tady na webu: 
https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=4337 I když jsem hledala zdrojový materiál, nikde 
jsem ho nenašla, a vytvořila proto vlastní dokument.
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