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Zuzana 
Mistríková

 1. Čo to bolo hnutie VPN (Verejnosť proti násiliu), kto a kedy túto organizáciu založil?

  

 2. Kto to bol Alexander Dubček? Prečo bolo pre pani Zuzanu také výnimočné, že sa opäť mohol objavovať  
  na verejných podujatiach? Aké hodnoty predstavoval Alexander Dubček?
 
  

 3. V nahrávke sa hovorilo o prvých slobodných voľbách. V čom boli neslobodné voľby, ktoré sa  
  v socialistickom Československu konali dovtedy?
 
  

  

Faktografické otázky:

Pracovný list
pre ZŠ

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. Doplň správne vetu: 
  
  Zuzana Mistríková bola v prvých ………………………….....  
  voľbách zvolená za hnutie …………….......................................... 
  do …………………………….. ……………………….. ………… .

 2. Vymenuj 4 osobnosti ktoré sa zúčastnili v prvej debate počas Novembra 89 so zástupcami komunistov  
  (KSČ) v Štúdiu Dialóg v Slovenskej televízií spolu so Zuzanou Mistríkovou.

  

 3. Spoluzakladateľkou ktorého populárneho rádia bola Zuzana Mistríková?

  

Projektové úlohy:

 1. Študenti získali veľkú moc v Novembri 1989. Ich názory a postoje brali ostatní veľmi vážne a mali  
  možnosť spolupodieľať sa na politických zmenách. Dnes, v demokracii, je samozrejmosťou, že aj názor  
  mladých je rešpektovaný.

  Tvoja úloha:  
  Premysli si, čo by si navrhoval zmeniť na živote v tvojej škole. Spíš si argumenty a skús svoje názory  
  odprezentovať najskôr v triede, neskôr (napr. s podporou spolužiakov) aj na zasadnutí školskej rady.
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 2. Mladí ľudia, vysokoškolskí študenti boli v období Nežnej revolúcie aj akýmsi vzorom čestnosti, morálky,  
  odvahy. Každý z nás potrebuje svoje vzory, ľudí, ktorí ho inšpirujú, motivujú.   

  Tvoja úloha:  
  Opýtaj sa rodičov, starých rodičov, súrodencov, na ich vzor. Kto je pre Teba vzorom a prečo?  
  Ktorí mladí ľudia dnes ovplyvňujú Tvoju generáciu a prečo? V akej oblasti vynikajú? 

 3. Aj svet sociálnych médií prináša veľa vzorov, influencerov... ak máš aj ty svojho obľúbeného, napíš mu.  

  Tvoja úloha: 
  Nájdi na internete obrázky, filmy, rozprávky z obdobia pred rokom 1989, na ktoré si spomínajú Tvoji  
  rodičia a pozrite si ich spolu. Porovnaj ich život so svojim (ako trávili voľný čas, čo sa učili v škole, aká  
  bola móda, kde trávili prázdniny). Podeľ sa o informácie so svojimi kamarátmi, spolužiakmi.


