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Prameny:

Deset let po revoluci?
Děkujeme, odejděte
Vzdělávací cíl: Žáci pomocí fotografie a textu výzvy dokáží charakterizovat náladu části společnosti
deset let po sametové revoluci.
Klíčová slova: výzva „Děkujeme, odejděte“, protesty, opoziční smlouva, trvání a změna, analýza a interpretace fotografie a dobového textu
Práce s jednotlivými slidy:
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ZKOUMÁNÍ FOTOGRAFIE

Poznámky:

(3 min.)

Prohlížení fotografie pomocí lupy a četba popisky.
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ANALÝZA FOTOGRAFIE

(5 min.)

Vyznačování důležitých prvků na fotografii a jejich popisování.
Žáci by mohli poznat škrtnuté obličeje Václava Klause a Miloše Zemana, na nálepkách se zvonečky vyznačit text
„Děkujeme, odejděte“, identifikovat místo podle sochy sv. Václava na Václavské náměstí. Palce dolů spolu s přeškrtnutím obličejů znamenají nesouhlas.
Žáci si mohou vyhledat, jaké funkce měli tito politici v roce 1999 - Miloš Zeman byl premiérem, předsedou ČSSD;
Václav Klaus předsedou poslanecké sněmovny, předsedou ODS. Vládli pomocí tzv. opoziční smlouvy.
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ANALÝZA VÝZVY DĚKUJEME, ODEJDĚTE

(12 min.)

Čtení výzvy. Vyznačování zeleně - za co autoři výzvy děkovali; červeně - proč
chtěli odstoupení politické reprezentace. Je dobré žákům zdůraznit, že mají
červeně vyznačit ze svého pohledu nejdůležitější důvody. Následně lze ve třídě
diskutovat nad výběrem žáků, proč vybrali zrovna tyto důvody. Dívají se na výzvu ze své současné perspektivy, nebo perspektivy aktérů v roce 1999? Výzva
je krácena, v plném znění je dohledatelná zde.
● Děkovali za to, že žijí v zásadě svobodné a demokratické zemi, za pozitivní změny a nové možnosti.
● Chtějí odstoupení, protože politická reprezentace se není schopna domluvit na vedení země (a svádí to na občany), poškozují zemi v zahraničí. Politici si neuvědomují, že jsou vzorem, a dopouští se nových chyb a nejsou schopni
dostát výzvám nové sjednocující Evropy a být spolehlivým členem NATO.
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INTERPRETACE

(5 min.)

Pomocí poznatků z fotografie a vyznačených úryvků z výzvy žáci charakterizují
vlastními slovy náladu části veřejnosti deset let po sametové revoluci.
Veřejnost žádá odchod hlavních politických představitelů (Václava Klause a Miloše Zemana). Děkuje jim, že žijí
v demokratické zemi, ale myslí si, že už nedokáží řešit výzvy, před kterými Česká republika stojí - zapojení do
sjednocující Evropy. Argumentuje tím, že už se přežili, nejsou se schopni domluvit na vedení země. Veřejnosti
také vadí, že politici nedodržují zákony a neuvědomují si, že jsou vzorem pro ostatní. Volají po návratu slušnosti
a morálky.
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Poznámky:
Další možnosti zapojení do výkladu:
a)
b)

Zkoumání na internetu, jaké měly protesty dopad. Pomocí vyhledávání lze najít články po roce, po třech
letech.
Cvičení může vzbuzovat v žácích další otázky: Jak na protesty reagovali hlavní političtí představitelé? Jakou
roli měli autoři výzvy v roce 1989 a co se s nimi stalo po roce 1999? Jak se výzva šířila a jak se lidé svolávali
na protesty bez možnosti sociálních sítí? Dají se najít nějaké rozdíly či paralely s protesty pořádané spolkem
Milion chvilek pro demokracii?
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