
Jak se dělá demokracie 

 

Třída 8.A  

Ve čtvrtek 19. května přijela paní lektorka Růžena Štanclová z divadla Minor. Měla 

připravený program na téma 50. let 20. století. Program byl rozdělen na 2 části.  

V první části jsme se rozdělili na dvě poloviny. Jedna hrála demokracii a druhá totalitu. Obě 

strany dostaly čtvrtku a psaly jakékoliv nápady na téma demokracie a totality. Poté jsme 

hledali papírky s různými pojmy na tyto témata a rozřazovali je. Pojmy jsme si vysvětlovali, 

jestli jim rozumíme a dokážeme je popsat. 

Ve druhé části programu nás prováděl kluk Vojta, který měl nějaké problémy s komunisty 

kvůli staršímu bratrovi, který utekl z Československa. Po této události jsme Vojtův příběh 

rozvíjeli. Vojta měl nejlepšího kamaráda Filipa, který chtěl rovněž někdy utéct za hranice. 

Filip přemlouval Vojtu, aby šel s ním, anebo mu pomohl s útěkem. Vojta se nejdříve bál, ale 

potom kývl a šel s ním. U hranic si Filip všiml, že ztratil občanku a vydal se ji hledat. Vojta 

čekal na Filipa asi hodinu, a pak ho šel také hledat. Nenašel ho. Šel domů a zjistil, že Filipa 

chytli a zavřeli ho do pracovního tábora. 

Po skončení příběhu jsme si po jednom sedali na židli uprostřed a povídali Vojtův příběh a 

jeho pokračování v 1. osobě jednotného čísla. Také jsme udělali dvě řady naproti sobě.  

Jedna strana byly důvody, proč zůstat v zemi a druhá strana byly důvody proč odejít. Říkali 

jsme procházejícímu mezi řadami proč zůstat nebo proč odejít. Program jsme zakončili 

scénkami na téma komunismus např. tábory pro politické vězně, přechody přes hranice. 

Scénka byla udělaná jako reportáž. 

Třída 8.B 

Ve čtvrtek 26. května proběhla v 8.B přednáška o demokracii, o tom, jak se žilo v padesátých 

letech. Přednášku (workshop) vedla paní Růžena Štanclová z divadla Minor v Praze.  

V první části se žáci rozdělili do dvou skupin a zjišťovali společně rozdíly mezi demokratickou 

a totalitní vládou.  

Ve druhé části jsme si pomocí herectví společně ukázali, jak to asi dříve za dob totalitního 

režimu vypadalo a fungovalo. 

Za obě třídy zazněl shodný názor: Představení se líbilo, lektorka to měla hezky připravené. 

 

 


