
25 let od pádu komunismu 
 
V realizované projektové výuce v období podzimu roku 2014 bylo zvoleno velmi příznačné 

téma – „25 let od pádu komunismu“. V žádném případě nešlo pouze o historii, v mnoha oborech jsme 
se dotkli nejen současnosti, nýbrž nahlédli i do budoucnosti. Hlavní téma rozpracovali žáci v 9 
skupinách pod vedením učitelů Trojského gymnázia a Euroškoly Praha, průměrný počet žáků na 1 
skupinu byl 18, celkem tedy bylo zapojeno přes 160 žáků. Nejstarší žáci ZŠ si spolu s gymnazisty 
vyzkoušeli, jak se proměnila móda, film, bydlení a umění – vytvořili pravou „výtvarnou dílnu“, ze 
které vzešly skvělé ukázky – co se nosilo, sledovalo a jak se bydlelo před oněmi 25 lety, co zůstalo a 
jak to vidíme do budoucna. V mnoha žácích se talent módních návrhářů a kreslířů skutečně nezapře. 
Více „akční“ s výhledem do budoucna bylo rovněž 25 zastavení s chemií – bez moderní laboratoře a 
názorů odborníků z institucí, jež využívají poznatky z chemie, by to byla jen rozsáhlejší laboratorní 
práce. V tomto pojetí se však jednalo o ryze vědeckou a badatelskou činnost. Dozvěděli jsme se, že 
dříve věc nevídaná se stává dnes nejen vídanou, nýbrž i vítanou – Děti učí rodiče. Znalosti dětí totiž 
v mnoha oblastech převyšují znalostí jejich rodičů (informační technologie, cizí jazyky, orientace, 
geografie). Souvisí si to se zcela jinými možnostmi, které dnes mladí lidé mají. V rámci projektu si žáci 
vyzkoušeli, jak díky svým lepším schopnostem a znalostem mohou své rodiče nejen učit, ale také jim 
významně pomáhat. Mezi minulostí, současností i budoucnosti se pohybovali žáci v rámci Magie a 
fyziky. Nakolik přispěli propagátoři tajemné magie, kteří byli za minulého režimu značně utlumováni, 
dnešnímu pokroku, srovnávali ve své skupině další přívrženci přírodních věd. Velké zastání má na 
škole v Troji (a to i díky své poloze) biologie - 25 před a 25 po. Zkoumaná oblast byla následně 
mnoha žáky (i těmi, kteří pracovali v jiných skupinách) považována jako vskutku pokroková. Není divu 
– moderní medicína, klonování, geneticky modifikované rostliny, současná i budoucí možná strava – 
to zaujme skutečně ledaskoho. Stranou nezůstala ani hudba, protože učitel matematiky je vášnivým 
harmonikářem. Spolu s učitelem hudební výchovy přenesli své svěřence do doby I. republiky, aby jim 
ukázali, kdo byl Karel Hašler, pak do období normalizace, kdy vznikla řada protestsongů a nakonec 
navštívili současné nahrávací studio. I zde žáci viděli, jak se za mnoho let mění pohled a vkus 
v muzicírování. Sami si také zkusili vytvořit svou moderní skladbičku – i tady jsou skrytí talenti. K 
modernímu vzdělání patří taky ekonomie a s ní Český finanční trh. Hned několik odborníků obohatilo 
znalosti budoucích možných finančních expertů, v současné době především žáků střední odborné 
školy i gymnázia. Řada z nich chce pokračovat ve studiu na VŠE, téma pro ně tedy jako stvořené. 
Exkurze do České národní banky je skutečně nezapomenutelná, postřehy bankovních a finančních 
poradců také.  

Na českou společnost a její proměny se detailněji podívali vyučující společenskovědních 
předmětů. Na úvod projektové výuky zamířili hodně vysoko – pozvali na besedu bývalého prezidenta 
Václava Klause. A bylo skutečně o čem hovořit, profesor Klaus zodpověděl na všechny položené 
dotazy, ač nebyly vždy z oblasti dobře zodpověditelných (např. Jak že to bylo s amnestií?). Nicméně, 
jednoznačná shoda panovala u všech účastníků, že se naše společnost proměnila od listopadu 89 
značně. Jakýmsi pomyslným vyvrcholením závěrečné prezentace před rodiči žáků a příznivci trojských 
škol bylo vystoupení žáků, kteří se pokusili zrekonstruovat události listopadových dní. V návaznosti na 
rozhlasový projekt Znovu 89 se pustili do opravdového prozkoumání období převratu a zpracovali pro 
ostatní dokonalou analýzu. Deklarovali, že lží už bylo opravdu dost! Možná si my, kteří jsme listopad 
89 zažívali jako studenti nebo čerství absolventi škol, klademe stále otázku, zda jsme onen slogan 
naplnili… 

V devíti skupinách se tedy pracovalo více než intenzivně. Vznikla řada materiálů a podkladů, 
z nichž lze čerpat i v budoucnu. Projekt byl zahájen okamžikem jeho vyhlášení, tedy dnem 10. 10. 
2014. Následovala příprava včetně dvou společných setkání projektových skupin (1x v říjnu a 1x 
v listopadu). Vzhledem k volnému dni 17. 11. (pondělí) byla vlastní projektová výuka přesunuta na 
poslední listopadový týden, tedy od 24. 11. do 28. 11. 2014. Ve čtvrtek 27. 11. odpoledne proběhla 
prezentace všech devíti skupin – nejprve v rámci generálky pro nejstarší žáky základní školy a v době 
od 17.00 do 19.00 pro rodiče a příznivce škol.  
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