
Totalita aneb 30 let svobody – pohledem žáků 

  Jelikož byla ČR před 30 lety vysvobozena od 

komunistů, ve škole jsme na 30 let svobody 

dělali projekt. Ve skupině jsem byla s Vojtou, 

Paolem, Štěpánem a Danem.  

  První den jsme přemýšleli nad tím, co uděláme. 

Napadlo nás udělat hru. Já jsem měla na starost 

udělat plán, na kterém se bude hrát. Večer jsem 

byla u Vojty a přemýšleli jsme, jak by měl plán a 

karty vypadat. Další den jsem udělala plán a 

pomáhala jsem s kartami. Večer jsem zase byla u 

Vojty a dívaly jsme se na film Občanský průkaz. Další den se k nám přidala 5. B a my jsme si 

mysleli, že ten projekt nestihneme dodělat. Na konec jsme ho stihly a 4. třídám se naše hra 

moc líbila.  Projekt byl užitečný, hodně jsem se toho dozvěděla a jsem ráda, že žiju ve svobodné 

zemi.                     Viktorie Kuncová 

Dnes vám povím příběh, jak jsme měli projekt na téma Totalita aneb 30 let svobody. 

Začalo to tak že, jsme se rozdělili do skupinek a vybrali jsme si téma. My s holkami jsme si 

vybrali téma jiskry, pionýři a SSM. Domluvily jsme se, že každá něco zkusí zjistit doma. Další 

den jsme si poskládali text, vymysleli kvíz a osmisměrku. Poté nastal čas na to, abychom jsme 

se text naučily nazpaměť. Potom jsme se domluvili, co si 

každá vezme domů a vytiskne to. Já dostala domů kvíz a 

moje kamarádka Lucka dostala text a osmisměrku. Když 

jsme uměli všechny text tak za námi přišla Adriana z 5.B. 

Byly jsme z holkami naštvané. Adriana dostala taky 

nějaký text, potom se to naučila. Další den Adriana 

donesla vyrobenou vlajku. Nakonec jsme byly všechny 

rády, že Adriana přišla do naší skupinky. Klidně bych si 

nějaký takový projekt dala znovu.  

Melanie Mařanová 

S Niky, Sárou, Valčou a Jirkou jsme dělali projekt svoboda slova. Mě to bavilo, naučila 

jsem se svůj text a pak jsme pracovali na hrách a plakátu. Hry jsme měli dvě kvíz a křížovku. 

Jenže pak se nám to zamotalo, protože k nám přišla 5.B. na štěstí k nám přidali jenom Evelínu. 

Měla projekt hudba na druhou stranu to tak hrozné nebylo. Taky měla docela dobrou hru 

přiřazovačku. Až nastal pátek museli jsme to prezentovat. Poprvé jsme prezentovaly v hlavní 

družině kde byly třeťáci a čtvrťáci, moc jim to šlo a dokonce mě to i bavilo. Zato šesťákům to 

vůbec nešlo a u nich mě to zas tak nebavilo. Nakonec to hodnotím dobře.  
           Adina Doňková 

V tento projektový den děti 1. stupně chodili po třídách a děti 5. ročníku měli 45 min. 

na to předvést svůj předpřipravený projekt 

ohledně totality. Např.: Tuzex, staré časopis, 

knihy, móda, kosmetika, deskové hry, hudba, 

svoboda slova atd.. Akce se nám moc líbila. 

Akce probíhala v celé škole (skoro ve všech 

třídách). Projekt trval od 1. vyučovací hodiny 

do 5. vyučovací hodiny. Projekt byl zajímavý a 

hodně jsme se toho dozvěděli.  

Marek Nosek, Vojtěch Chládek 


