
Projektový den k 17. listopadu 

V pondělí 17. listopadu slavila Česká republika státní svátek – Den boje za svobodu 

a demokracii. Protože tyto hodnoty považujeme za nesmírně důležité stejně jako úsilí o ně, 

rozhodli se pedagogové našeho gymnázia ve spolupráci se Studentskou radou odkaz tohoto 

dne připomenout v pátek 14. listopadu formou projektového dne. Studenti měli akci vnímat 

jako odrazový můstek pro vlastní bádání a studium let minulých a pátrání třeba i ve vlastních 

rodinných materiálech a zdrojích. 

Mnoho studentů dorazilo v tento den v gymnaziálních tričkách, která zajistila již na jaře 

v rámci oslav 115. výročí založení školy Studentská rada. U vchodu si všichni příchozí měli 

možnost připnout trikolóru. 

První vyučovací hodina připomněla okamžiky sametové revoluce společným zpíváním na 

schodišti. Vedl nás sbor a zazněly písně, jež provázely všechna shromáždění v listopadových 

a prosincových dnech r 1989, jako např. Hutkova Náměšť, písničky Karla Kryla, Vladimíra 

Mišíka, na závěr nechyběla ani Modlitba pro Martu. 

Po skončení pořadu se třídy vyššího gymnázia přesunuly do auly na besedu o událostech 

17. listopadu 1989 a po něm u nás ve škole a ve Velkém Meziříčí s prof. Jiřinou Kácalovou 

a tehdejšími studenty maturitního ročníku Vítem Ráčkem a Ivanou Bíbrovou. Beseda trvala 

dvě hodiny a u posluchačů měla mimořádný ohlas. 

Organizace a náplň jednotlivých následujících hodin byla na příslušných vyučujících, ale 

závisela také na aktivitě studentů, a tak se diskutovalo, promítaly se dobové dokumenty 

včetně toho o dění ve Velkém Meziříčí natočeného J. Michlíčkem, porovnával se život dětí 

v 80. letech 20. stol. a současnosti, na počítačích se pracovalo s programem T602 atd. 

Po celý den byla v 2. patře školy na panelech instalována výstava fotografií a dokumentů ze 

života školy a společnosti konce 80. let 20. století. V laboratoři fyziky pak byla možnost 

prohlédnout si učebnice a výukové materiály z téže doby, ale i členské průkazky, dobové 

časopisy pro mládež apod. 

Soudě dle reakcí studentů akce splnila svůj účel a přiblížila mladým události, které výrazně 

ovlivnily směřování ve všech sférách naší společnosti dodnes. 



 

 



 

 



 


