
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 

Tematický den 18. 12. 2019 na téma „1989 A SLAVNÉ DEVÍTKY…“ 

PROGRAM – ROZDĚLENÍ DO SKUPIN (BLOK 1 OD 8:30 HODIN, BLOK 2 OD 10:15 HODIN A BLOK 3 OD 12:00 

HODIN) 

 

1. ALPHONSE MUCHA AND HIS VIEW OF OUR HISTORY 

garant: Mgr. Soňa Chalupová, Mgr. Dita Saxová 

kapacita: 20 studentů 

umístění: JAZ1 

Chcete se dozvědět něco víc o díle Alfonse Muchy v anglickém jazyce? Zjistit, zda bylo 

možné zůstat nestranným, přestože se zaměřil na historii Slovanů. Dozvědět se něco 

o naší historii z jeho obrazů? Může nám dát jeho dílo jiný pohled na naši historii? 

Měla by se Slovanská epopej stěhovat? To vše můžete zjistit za pomoci tabletů v 

tomto workshopu. 

 

2. 50 LET OD PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI 

garant: Mgr. Hana Kusá, Mgr. Martina Pešková 

kapacita: 15 studentů 

umístění: G4.A - 67/P 

Vydejte se s námi do vesmíru na jednu z nejdobrodružnějších výprav lidstva. 

Přeneseme se na měsíční povrch a spolu s Neilem Armstrongem se vydáme na 

průzkum okolí. Zatímco on chodil po Měsíci po svých, my vás zveme na parádní jízdu 

v lunární bugině, kterou si během workshopu vyrobíte. Kreativita, dobrá nálada a 

soutěžní duch jsou rozhodně vítány. 

 

3. ŽIVOT MEZI DEVÍTKAMI ANEB TÝDEN V DOBĚ NORMALIZACE 1969 - 1989 

garant: Mgr. Lucie Škarvadová, Mgr. Johana Kalenská, Mgr. Barbora Suchánková 

kapacita: 25 studentů 

umístění: G3.A – 17/I 

Když se řekne „normalizace“, většinou si vybavíme dobu útisku, nesvobody, šedi a 

nedostatku. Ale bylo to také období, kdy lidé studovali, vychovávali děti, chodili do 

práce, užívali si každodenní radosti a bojovali s každodenními starostmi. V poslední 

době se zdá, že čím dál více lidí na dobu 70. a 80. let vzpomíná pozitivně. Mají proč? 

Pojďte s námi prožít jeden týden v normalizačních časech někdy mezi roky 1969 – 

1989. V pondělí se pokusíme získat výjezdní doložku na dovolenou v Jugoslávii, 

v úterý půjdeme na rodičovské sdružení do základní školy, ve středu zabojujeme o 

modrou knížku, ve čtvrtek vyrazíme na velký nákup a v pátek odjedeme na víkend na 

chatu. A možná toho společně zažijeme ještě mnohem víc… 

Takže na shledanou v normalizační každodennosti! 

 

 



 

4. SVĚTLO NA KONCI TUNELU 

garant: Mgr. Michaela Plhová 

kapacita:  15 studentů 

umístění: G2.A – 23/I 

Podzim roku 1989 v NDR. Jak prožívali pád komunismu naši němečtí sousedé? Kudy 

vedla jejich cesta za svobodou? Berlínská zeď – fenomén dělící město a společnost. 

 

5. VÁCLAV HAVEL - AUDIENCE 

garant: Mgr. Zdena Rejmanová 

kapacita:  20 studentů 

umístění: G2.B – 24/I 

Studenti zhlédnou filmovou adaptaci divadelní hry Audience. Dále bude následovat 

rozbor textu a diskuze o životu a tvorbě V. Havla. 

 

6. VÝPOČETNÍ TECHNIKA V ROCE 1989 

garant: Mgr. Jan Zapletal 

kapacita:  15 studentů 

umístění: VT 1 – 38/I 

Jaké počítače se používaly v roce sametové revoluce v průmyslu i doma? Co všechno 

počítače v té době zvládaly a jak se obsluhovaly? V dílně se vrátíme v čase do éry 

osmibiťáků, které se u nás v té době už i v domácnostech začaly vyskytovat a něco si 

zaprogramujeme. 

 

7. DŮKAZOVÉ REAKCE KATIONTŮ A ANIONTŮ V PRAXI 

garant: RNDr. Květa Sýkorová, Mgr. Tomáš Voltr 

kapacita: 16 studentů 

umístění: CHE – 2/II 

 

Důkazové reakce kationtů a aniontů v praxi v návaznosti na výročí 1. vydání učebnice 

Analytická chemie - pro 4. ročník gymnázií - E. Adamkovič - SNTL 1989. 

S možností nahlédnout do tohoto vydání učebnice 

Praktická cvičení  - důkazové srážecí reakce a plamenové zkoušky 

Teorie – pracovní list (otázky z teorie s  návazností na praktické úkoly) 

RNDr. Květa Sýkorová, Mgr. Tomáš Voltr 

8. LEONARDOVY VYNÁLEZY 

garant: Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D., Mgr. Karel Šild 

kapacita: 20 studentů 

umístění: G3.B – 21/I 



V tematickém dni se budeme věnovat osobnosti Leonarda da Vinci. Něco málo si 

povíme o jeho životě a díle (věda, vynálezy, umění). Potom se pokusíme podle jeho 

návrhu stavět mosty. Kdo postaví most nejrychleji? Kdo přemostí nejširší propast? 

Zvládnete mostový kříž? Přijďte si to vyzkoušet. 

 

9. HUDEBNÍ KULTURA KOLEM ROKU 1989 

garant: Milan Slabý, DiS. 

kapacita: 20 studentů 

umístění: JAZ 4 – 73/P 

Během tematického dne se studenti seznámí s hudební kulturou kolem roku 1989. 

Hudební workshop bude probíhat formou poslechu, zpěvu a také hry vybrané písně 

na boomwhackers. 

 

10. KUFRY MENDĚLEJEVA S KÓDEM DA VINCI 

garant: Mgr. Světlana Sajdlová 

kapacita: 15 studentů 

umístění: G1.A -  4/II 

 

11. DEVĚT GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ V ROCE DEVĚT A 2019 

garant: Mgr. Jan Váňa 

kapacita: 27 studentů 

umístění: ZEM – 1/II 

Technický i společenský rozvoj přinesl do současnosti mnoho dobrých věcí a v mnohém 

nám zjednodušil a usnadnil život. Na druhé straně však před nás postavil celou řadu 

problémů celosvětového rozsahu, které současné lidstvo není schopné účinně řešit. 

Pojďte si proto se mnou zkusit „zahrát na spasitele“ lidské populace i planety jako 

celku a vymyslet něco, co se dosud nikomu nepodařilo, nebo představit něčí dobrý 

nápad, který zatím nebyl realizován. 



Pracovat budete ve tříčlenných skupinách. Společně se seznámíte s vybraným 

globálním problémem a pokusíte se vymyslet jeho řešení. Následně se pokusíte zjistit, 

jestli vámi řešený problém existoval v obdobné podobě i v „roce 9“, a jak se s ním 

lidstvo dokázalo vypořádat. Nakonec vytvoříme společnou tematickou mapu GP a 

dojde i na představení všech vašich řešení. 

Těším se na vás! 

           Pomůcky: 

- povinné: psací potřeby (propiska, tužka, je-li možno i tenký černý fix), pastelky, guma, 

pravítko  

- nepovinné: mobilní telefon s možností připojení k internetu 

 

12. ZNOVUSJEDNOCENÍ NĚMECKA 

garant: Mgr. Erika Macková, Mgr. Jaroslav Macek 

kapacita: 20 studentů 

umístění: G4.B - 71/P 

Seznámení s rozdělením Německa, slavné útěky na Západ, násilný doping 

východoněmeckých sportovců, pád Zdi, znovusjednocení. 

 

13. CHILE A ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ K DEMOKRACII V ROCE 1989 

garant: Mgr. Alexandra Carreňo, Ing. Rodrigo Carreňo 

kapacita: 15 studentů 

umístění: G1.B – 5/II 

Předmětem projektu bude studie chronologických událostí v Chile od Roku 1970 do 

Roku 1989. Jedná se o analýzu 3 období: komunismu, vojenské pravicové diktatury a 

počínající demokracie. Žáci připraví studii těchto období a jejich vedoucích osobností 

jako je Salvador Allende, silně sympatizujícího s ideály komunismu a s úzkými vztahy s 

kubánským Fidelem Castrem, Augusta Pinocheta, extrémě pravicového lídra, který 

nastolil řád na úkor lidských životů a Patricia Aylwina, křesťanského demokrata, 

prvního post-totalitního presidenta usilujícího o nastolení demokracie v zemi. 

 

14. DOBA GENOVÁ 

garant: Mgr. Marek Procházka, Mgr. Martin Plha, Mgr. Martin Sochor 

kapacita: 60 studentů – SBI 3. a 4. ročník 

umístění: Praha 

Výstava Doba genová si klade za cíl přiblížit zábavnou formou vývoj výzkumu DNA a 

jeho praktické využití v praxi. Studenti se dozví z jakých materiálů lze vzorek DNA 

izolovat nebo k čemu všemu je tento výzkum potřebný. Pomocí interaktivních 

modelů bude vysvětlena podstata molekuly DNA, z čeho je složená, jak se dá 

porovnávat mezi odlišnými organismy, či jakým způsobem se dělí. 

 

 



15. PROJEKCE FILMU UČITELKA        I. A II. BLOK - SPOJENO 

garant: Mgr. Radomíra Klempířová 

kapacita: 95 studentů 

umístění: aula 

režisér: Jan Hřebejk, scenárista: Petr Jarchovský 

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých 

žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení. Z obavy o prospěch svých dětí 

většina rodičů třídní učitelce základní školy podléhá. Najdou se však tři rodiny, které 

se rozhodnou vzepřít.  Společně s ředitelkou školy uspořádají konspirativní třídní 

schůzku.  

Děj tohoto filmu o síle lidského charakteru  napsal režisér  podle skutečné události 

z počátku 80. let. 

Sám Jiří Hřebejk říká: „ Každý dospělý, a většina dětí, zažil situaci, kdy cítil, že to, co je 

zrovna momentálně výhodné, je zároveň nesprávné. A naopak, že zachovat se podle 

svého svědomí anebo jen dobrého vychování může být nebezpečné anebo jen krajně 

nevýhodné.  Proto tomu příběhu může porozumět každý.“ 

 

16. OD MASAKRU NA NÁMĚSTÍ NEBESKÉHO KLIDU V ROCE 1989 K SOUČASNOSTI ČÍNA – HONG KONG – 

TAIWAN  II., III.BLOK 

garant: Mgr. Vendula Lensmith 

kapacita: 50 studentů 

umístění: ZSV/VV – 9/II 

Prof. Olga Lomová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ředitelka 

Mezinárodního sinologického centra Ťiang Ťing-kuovy nadace při Karlově Univerzitě a 

ředitelka Ústavu Dálného východu Univerzity Karlovy 

Studenti jsou zváni k přednášce, kde se dozví o vývoji v Číně od roku 1989 dosud, o 

vztazích mezi Čínou a Tchaj-wanem, o vnitrostátních problémech současné Číny, 

jejím mezinárodním postavení ve světě a o problematice současných česko-čínských 

vztahů. Doporučujeme, aby si studenti předem prolistovali noviny, internet, případně 

odkazy na články paní profesorky, aby maximálně využili možnosti ptát se skutečné 

kapacity v daném oboru. 

 

17.  C 8 C § C O C  § C 8 C   III.BLOK 

garant: Mgr. Petr Harbich, Mgr. Jana Veselková 

kapacita: 20 studentů 

umístění: G3.C – 22/I 

Praktický workshop vám přiblíží atmosféru přestávek, jak je trávili vaši předchůdci ve 

školních lavicích před rokem 1989. Zapomeňte na „facekooky“, instagramy, mobily, 

powerbanky, tablety, mp3 přehrávače, elektronické čtečky knih… Přeneste se aspoň 

na chvíli do éry „osmdesátek“ a pojďte si s námi zahrát, třeba vám název workshopu 

napoví co …   

 


