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Zuzana 
Mistríková

 1. Napíš aspoň päť pozitívnych spoločenských zmien, ktoré priniesla Nežná revolúcia.

  

 2. Kto to bol Karel Kryl a prečo bolo pre Zuzanu Mistríkovú také výnimočné, že sa opäť objavil na verejnom  
  podujatí v Československu v roku 1989?
 
  

 3. Dnes si 17. november pripomíname najmä ako výročie Nežnej revolúcie. Zuzana Mistríková v nahrávke  
  upozorňuje na to, že efekt udalostí v Novembri ʼ89 podporila aj skutočnosť, že protesty sa udiali počas  
  osláv Dňa študentstva, ktorý pripadá na 17. november. Akú udalosť pripomínal tento spomienkový  
  deň dovtedy?
 
  

  

Faktografické otázky:

Pracovný list
pre SŠ

prečítajte
príbeh

pozrite
krátky film

https://www.pametnaroda.cz/sk/mistrikova-zuzana-20180529-0
https://puzzlepamatinaroda.sk/ucitel-filmy-a-podcasty/zuzana-mistrikova-1967/
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 4. Napíš aspoň päť z pôvodných dvanástich požiadaviek Verejnosti proti násiliu a Koordinačného výboru  
  slovenských vysokoškolákov z 25. novembra 1989.

  

Otázky vzťahujúce sa k príbehu:

 1. Uveď aspoň dva dôsledky, ktoré podľa Zuzany Mistríkovej dal ľuďom Novemberʼ89. 
  
  
  

 2. Vymenuj troch predstaviteľov slovenskej kultúry, ktorí boli pedagógmi či vzormi pre Zuzanu Mistríkovú  
  a zúčastňovali sa na novembrových aktivitách umelcov a študentov proti režimu.

  

 3. Napíš názvy aspoň dvoch filmov, ktorých produkciu zabezpečovala Zuzana Mistríková.

  

Projektové úlohy:

 1. Študentské hnutie v novembri 1989 sprevádzala aj hudba rôznych interprétov, ktorí boli v čase  
  socializmu a cenzúry zakázaní. Zuzana Mistríková spomína na Karla Kryla.

  Tvoja úloha:  
  Nájdi jeho piesne, vypočuj si niektoré z nich a diskutuj so  
  spolužiakmi o ich textoch a posolstve, ktorý v sebe niesli.  
  Kto zo súčasných  hudobných  interpretov je pre dnešnú  
  mladú generáciu niekto ako bol Kryl a prečo?

zdroj: https://1989.sng.sk/popkultura-a-alternativa
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 2. Zuzana Mistríková v súčasnosti pracuje naďalej v kultúre, napr. ako producentka filmov  
  (Učiteľka, Mečiar).    

  Tvoja úloha:  
  Pozri si niektorý z nich a diskutuj o ňom s rodičmi, starými rodičmi alebo v škole. Ktorá časť, myšlienka  
  z filmu Ťa najviac zasiahla? 

   

 

 3. Zmeny v novembri 1989 boli pre našu krajinu zásadné a nezvratné, avšak atmosféra, v ktorej vznikali,  
  bola úplne nová a neznáma. Študenti aj umelci, neskôr aj pracujúci vstupovali do štrajku.  

  Tvoja úloha: 
  Zisti, čo znamená štrajk. Aký je jeho význam? Stretol si sa so štrajkom v našej spoločnosti  
  (osobne, v rodine, v spoločnosti)?

  

Zdroj: https://www.tvnoviny.sk/nezna-revolucia

zdroj: https://www.csfd.cz/film/

Zdroj: https://www.17november1989.sk/


