
 

 

Jan Palach (16.leden 1969) 
 
AKTIVITA:  ZŠ 
NÁZEV:   JAN PALACH 
 
ANOTACE: 

Aktivita je zaměřena na komplikovaný mravní rozměr Palachova činu a na jeho analogii 
s dalšími protesty proti okupaci Československa v roce 1968. 
 
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: 
ZV: český jazyk a literatura, dějepis, výchova k občanství 
 
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:  
ZV: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana 
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:  
k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské 
 
CÍLE: 
Žáci: 
- chápou komplikovanost Palachovy volby, 
- se seznámí s dalšími osobnostmi protestujícími proti okupaci Československa v roce 1968, 
- zaujmou vlastní vyargumentovaný postoj k Palachovu činu. 
 
DÉLKA:  
2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu) 
 
POMŮCKY: 

- pracovní list 

- text k videu z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 20) 
- přístup k internetu pro práci doma 

- psací potřeby 

- tabule nebo flipchart 

POSTUP: 
 

1) Pustíme film: http://www.stream.cz/slavnedny/547775-den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-

leden nebo si přečteme text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“. 

 

2) Rozdáme text a do skupin (ideálně 4 – 5 členů) zadáme úkol: Vymyslete dva argumenty, 

jimiž byste Palachův čin podpořili, a dva, které jej naopak zpochybňují. 

 

 

http://www.stream.cz/slavnedny/547775-den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden
http://www.stream.cz/slavnedny/547775-den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden


 

 

3) Zástupci skupin píší argumenty do dvou sloupců pod sebe. Vybereme z každého sloupce 

tři nejčastější a vedeme o nich řízenou diskuzi.  Nenutíme žáky, aby zaujali vyhraněný 

postoj, otázku po smyslu necháme otevřenou.  

 

4) Domácí úkol (PL)  

a) Vyhledejte doma základní informace o Janu Zajícovi, Ryszardu Siwiecovi a Natálii 

Gorbaněvské.  

b) Napište úvahu, v níž vysvětlíte, co měli všichni společného s Janem Palachem a co si 

o jejich činech myslíte. 

 

5) V některé z následujících hodin učitel se souhlasem žáků některé práce nechá přečíst 
nebo je vyvěsí na nástěnku či třídní FB. 

 
 
 
DOPORUČENÍ: 
Fotky z pohřbu Jana Palacha a informace o dalších „živých pochodních“ naleznete v knize 
Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii. 

 
Zpracovala: 
Monika Stehlíková 
 
 


