
1

1989 – Sametová revoluce
VÝUKOVÝ LIST K ČESKOSLOVENSKÝM DĚJINÁM 20. STOLETÍ

1. Minulost ve fotografiích

1) Pozorně si prohlédněte fotografie pořízené v Československu v listopadových dnech roku 1989. Jaké infor-
mace o tehdejších přelomových událostech z nich můžeme vyčíst?

2) Které skupiny československého obyvatelstva se postavily do čela tehdejšího revolučního dění?

3) K důležitým momentům Listopadu 1989 patřil vznik Občanského fóra (OF). Co o něm víte? Proč si zvolilo
do svého názvu slovo „občanské“?

4) Ke které listopadové události roku 1989 se vztahuje fotografie dítěte s cedulkou na zádech „27. 11. od
12.00 do 14.00 nezlobím“?

5) Jakým způsobem se lidé na demonstrace v roce 1989 svolávali? Jakým způsobem se svolávají v současné
době? Popište rozdíly mezi demonstracemi tehdejšími a současnými.
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Tento materiál vznikl v rámci projektu 
„Dotkni se 20. století!“, který je financován 

z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

www.dvacatestoleti.eu

4. Věděli jste, že … 5. Krásná je svoboda …

… v srpnu 1989 odsoudily oficiální vládní orgány
Polska a Maďarska invazi vojsk států Varšavské
smlouvy do Československa z roku 1968?

… v září 1989 směřovalo na pražské velvyslanectví
Spolkové republiky Německo několik tisíc uprch-
líků z NDR, kteří se tak chtěli dostat na Západ?

… 12. listopadu 1989 prohlásil papež Jan Pavel II.
za svatou Anežku Přemyslovnu? 

… o listopadových událostech v Praze neměli lidé
z mnohých oblastí Československa zpočátku ani
tušení?

… již v listopadu 1989 se vrátili do Československa
mnozí emigranti – mezi nimi např. Karel Kryl?

… sametová revoluce je pro svůj nekrvavý charak-
ter obdivována i v zahraničí?

K sametové revoluci se váže
řada písní. Patří mezi ně také
píseň Ivo Jahelky Veselá revo-
luce, v níž její autor satiricky
reflektuje tehdejší události.

Jedním z klíčových pojmů objevují-
cích se na transparentech a nápi-
sech z období sametové revoluce byl
pojem svoboda (a s ní související po-
žadavek svobodných voleb, svobody
cestování, svobody vyznání atd.)

Jak tento pojem chápete?

3. Studenti revoltující2. Hlasy sametové
revoluce 

R   I   T  N   A   M     M   Í   Š   D

Přesmyčka ukrývá jméno studenta:

.........…………….........…….

Poslechněte, mládencové, penzisté i panny, 
kterak u nás nastal konec vlády jedné strany, 
není to tak dávno, co bych za tyhlety sloky 
sklidil místo zatleskání nejméně dva roky. (...)

Refrén: My jsme ta veselá revoluce, 
písničky jsou naše rezoluce, 
slova jak květiny vzešla z pravdy, 
píšeme dějiny už doopravdy. (…)

Ve víru těch událostí mnohý začal mládnout, 
čekali jsme, kdo nám bude federálně vládnout, 
odborníci, nestranníci, vláda, koalice, 
skutečnost však byla jako pecka do palice.

Byť vedoucí úloha už patří minulosti, 
zas dvě třetiny komunistů – to je, inu, k zlosti, 
mnohý křičel, že jsme chtěli vládu novou zbrusu, 
jiní zase úsloví o košili a trusu. (…)

Z továren prý do divadla na kulturní vložku 
hnala strana do Prahy svou ozbrojenou složku, 
a kdyby snad studentíci zkoušet chtěli finty, 
tak jim s sebou pro jistotu dali ještě flinty. 

I já záhy založím si svoji vlastní stranu, 
budu v ní sám a sto lidí na moji ochranu, 
tím pádem mým protivníkům zmizí úsměv z tváře: 
přijímám i rozpuštěné milicionáře. (…)

Červená se line záře, nad tím dým se válí, 
když StB v potu tváře dokumenty pálí, 
neviděl jsi, neslyšel jsi, vždycky všechno popři, 
jak to učí svoje žáky vod mafie kmotři. 

Když to půjde tímhle tempem, všechno bude v lati: 
Václav Havel prezidentem i boty vod Bati, 
ještě, že se toho, kruci, nedožil ten Brežněv, 
sotva bychom revoluci zvládli takhle něžně! 


