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Peter Tatár

 1. Čo to bolo Občianské fórum? Pod akou skratkou je známe? Prečo a kde vzniklo?  
  Aké bolo jeho hlavné poslanie? Malo na Slovensku podobnú alternatívu?

  

 2. Peter Tatár sa v nahrávke viackrát odvoláva na udalosti 21. augusta 1968 v ČSSR.  
  Napíš, o akú udalosť išlo, čo jej predchádzalo a ako ju vnímala vtedajšia spoločnosť.
 
  

  

Faktografické otázky:

Pracovný list
pre SŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

pozrite
krátky film

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-ss-filmy-a-podcasty/peter-tatar-1953-3/
https://www.pametnaroda.cz/sk/tatar-peter-20181221-0
https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-ss-filmy-a-podcasty/peter-tatar-1953-3/
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 3. Čo to bol Berlínsky múr? Kedy a prečo ho postavili? Kedy Berlínsky múr zbúrali a prečo?  
  Čo symbolizovalo zbúranie Berlínskeho múra?

  

 4. Peter Tatár v nahrávke spomína, že jednotlivé protirežimovo orientované skupiny neboli izolované,  
  ale sa vzájomne kontaktovali. Napr. bol v kontakte aj s ľuďmi z „tajnej cirkvi“. O akú organizáciu išlo  
  a čo bolo náplňou jej činnosti? Napíš aspoň 2 jej predstaviteľov.

  

Otázky týkajúce sa príbehu:

 1. Vysvetli, prečo sa podľa Petra Tatára mnohé neslobodné režimy dlhodobo držia na čele štátov?

  

 2. Vymenuj tri osobnosti podieľajúce sa na aktivitách Novembra ʼ89, ktorí sa zúčastnili aj demonštrácií  
  v roku 2018?

  

 3. Vytvoriť “opravdickou a autentickou federaci”. Kto vyslovil tieto slová a k akej problematike tieto  
  slová vznikli?

  



www.puzzlepamatinaroda.sk 3

Projektové úlohy:

 1. Do diania a zmien v novembri 1989 sa zapojili ľudia, ktorí: “ mohli, chceli, vedeli...“ Ty nemusíš meniť  
  históriu, žijeme v demokracii, ktorá však nie je samozrejmosť. Každý z nás môže prispieť  
  k zmene k lepšiemu.

  Tvoja úloha:  
 
  Vyber si a zrealizuj aj Ty niečo, pre svoju rodinu, priateľov, známych, ale aj neznámych, čo:

  a)  Môžeš urobiť (napr. pomôcť s nákupom susede, zapojiť sa do brigády, postrážiť deti známym...)

  b)  Chceš urobiť (dlho sa na to chystáš, ale nie je čas. napr. darovať krv, urobiť burzu, venčiť psov  
   v útulku, napísať list,...)

  c)  Vieš urobiť ( naučiť starších pracovať s PC, doučovať deti, urobiť fotoalbum pre rodičov...)

 2. Život v komunizme bol sprevádzaný strachom. Strachom zo všetkého, čo dnes považujeme za niečo  
  úplne samozrejmé. Strach prejaviť svoj názor, zhromažďovať sa, cestovať, vyznávať vieru,... Mladí ľudia,  
  ako Peter Tatár, v 80- tych rokoch prejavili svoju odvahu a aj s ich pričinením sa spoločnosť začala  
  meniť a ľudia sa prestávali báť. Dnes sa často mladým ľuďom pripisuje pasivita, nezáujem  
  o dianie okolo seba.  

  Tvoja úloha:  

• Zistiť, aký program bude mať najbližšie zasadnutie mestského, obecného zastupiteľstva  
a zúčastniť sa ho. (Verzia „korona“: pozrieť si na web stránke obce, mesta aktuálny program,  
plány a zámery pre mesto, obec)  

• Vybrať si 1 oblasť, ktorá Ťa zaujíma, dotýka sa Ťa. 

• Vypočuť si návrhy poslancov, občanov, premýšľať nad nimi 

• nabrať odvahu a pripraviť si vlastné návrhy, argumenty (napr. k fungovaniu aktivít pre mladých 
ľudí, záujmových klubov, športových klubov, k ochrane živ. prostredia)

 3. V jednom z klipov (výrokov)  k príbehu  pána Petra Tatára odznelo:  

  „Podstatné je mať istotu, že toto je dobré a neustúpiť. Jednoducho povedať, že stojí to za to, aj keď  
  v tomto momente nemáme väčšinu, aj keď nie sme slávni, aj keď sme nič nesprivatizovali, aj keď nás  
  nevelebia, aj keď nám nekladú podlízavé otázky novinári, aj keď nám kladú prekážky, tak vytrvať a ísť  
  ďalej.” Vďaka tomu sa skupine mladých študentov podarilo naštartovať historické spoločenské zmeny.

  

>>
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  Určite ste zažili, alebo zažívate situácie, ktoré pred Vás kladú prekážky, ale aj výzvy. Či už v osobnom  
  živote, v štúdiu, vo vzťahoch. Pravdepodobne máte skúsenosť s ich prekonávaním. Veľakrát sa v tom  
  „boji“ cítite sami...

  Tvoja úloha: 
  Vyber si jednu z výziev, niečo, čo Ti stojí za to...a sám pre seba, bez zverejňovania, sa ju snaž prekonať.   
  Zapisuj si svoj „boj“ a svoje pokroky, zlyhania. Môžete sa zapojiť viacerí a navzájom sa podporovať.  
  (príklady: učenie sa cudzích jazykov, šport, záujmy, pomoc druhým, darovanie krvi, zdravý životný štýl,  
  komunikačné zručnosti a pod.)


