
Vážení rodiče, toto monotématické číslo 
školního bulletinu je věnováno letošnímu 

celoškolnímu projektu
 PIONÝRSKÁ ODYSEA.

Budeme rádi, pokud si přečtete nejen 
část určenou pro Vás.

Příjemné pozorné počtení!

Informační bulletin č. 2/09/10

URČENO PRO RODIČE

Jak víte, školní  výuku jednou do roka zpestřujeme celoškolními  projekty, ve kterých se žáci  učí méně 
obvyklými metodami. Mnozí z vás jste vloni v kulturním domě navštívili prezentaci  projektu Můj kraj – 
můj  svět.  Letošní  projekt  s názvem  PIONÝRSKÁ  ODYSEA  jsme  připravili  jinak.  Nebude  tolik  o 
vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentaci, ale půjde o prožitek. Všimli jsme si, že žáci začali 
jinak brát skutečnost, pokud ji mohli sami prožít. Byli zaražení, když si jejich spolužáci v projektu 60 let od 
konce  války  ve  scénce  o  vystěhování  Sedlčanska  balili  kufry  s vidinou  nenávratu.  Divili  se  při  hlazení 
hebrejských nápisů na židovských náhrobcích v projektu Zmizelí sousedé, že vlastně ve svém okolí neznají 
jediného Žida,  mrazilo  je v zádech,  když některé z nich bývalý mukl  a pozdější  nositel  Řádu TGM na 
chvilku zavřel do samotky lágru Vojna v projektu Období komunistické nesvobody. Vlastní prožitek je tedy 
jednou z mála osvědčených možností, jak žákům efektivně přiblížit historii.
Chceme využít výročí dvaceti let pádu komunistického režimu,  abychom se s Vašimi dětmi vrátili  o pár 
desítek let zpátky. Během jednoho dne se jim pokusíme přiblížit atmosféru socialistické školy. Víme, že se 
celou dobu budeme pohybovat  na hraně absurdní  grotesky,  protože  budeme hrát  to,  čemu jsme  tehdy 
rozhodně  nefandili.  Nevezeme  se  na  vlně  politického  populismu,  ale  tento  projekt  připravujeme 
s přesvědčením, že i doba relativně nedávná nemusí být pro žáky nudnou kapitolou v hodině dějepisu. Už 
proto,  že  jsme  v ní  prožili  část  svého  života  a  jsme  citliví  na  zjednodušená  tvrzení  nebo  zapomínání. 
Čtyřicetiletá historie budování socialismu žáky celkem přirozeně nezajímá. Žijí jinde a jinak. 
V projektu PIONÝRSKÁ ODYSEA si na vlastní kůži prožijeme návrat do minulosti: Prostředí je důvěrně 
známé - budova školy. Žáci budou hrát žáky, učitelé učitele.
Potěší nás,  pokud si najdete 12. listopadu  ráno nebo dopoledne čas a přijdete se podívat na to, jak se nám 
návrat do minulosti povedl. Pokud by maminky dětem pomohly s oblečením ve stylu těch let,  budeme velmi 
rádi. 

URČENO PRO ŽÁKY

Téma pravidelného celoškolního projektu pomohlo letos vybrat výročí 20 
let  konce  komunismu  v ČR.  Mnozí  z vás  sledujete  seriál  Vyprávěj,  ve 
kterém je dobře znát atmosféra a způsob života tehdejší doby. V projektu 
PIONÝRSKÁ  ODYSEA,  který  plánujeme  na  čtvrtek  12.  listopadu,  se 
vrátíme  na  jediný  školní  den  do  oněch  časů.  Prožijeme  jeden  den 
v socialistické škole.  Nikdo z vás tu dobu na vlastní kůži nepoznal,  vaši 
rodiče  si  na  ni  pamatují  minimálně  jako  žáci  právě  takové  školy. 
Ocitneme se tedy o nějakých třicet let zpátky a my, učitelé, se pokusíme, 
abyste v přímém prožitku mohli  projít  běžnými událostmi,  které tehdy 
doprovázely školní docházku. Nebude to jen hravý a romantický návrat 
do minulosti. Pokusíme se vám připomenout, že tehdejší škola sice také 
dobře učila žáky, že ve škole také byla legrace, že také učili skvělí učitelé, 
ale výuka měla formy, které by se nám dneska moc nelíbily a byla navíc 
plná jednobarevné politické propagandy. My se budeme stylizovat do role 
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učitelů socialistické školy, kterou mnozí  z nás znají také jen z vyprávění nebo filmů. Vy budete pionýři. 
Omezíme a zrušíme běžné prvky svobodné výchovy – diskuse, vyjádření nesouhlasu, možnost připomínek.. 
Během  projektu  byste  měli  pocítit  spojitost  např.  vašeho  přijetí  na  školu  s  mírou  vaší  loajality 
k socialistickému  zřízení,   zjistit  i  to,  že  váš  další  úspěch  není  závislý  pouze  na  vašich  studijních 
schopnostech.  Okusíte  nesmyslnost  hromadných závazků i  zkušenost  z toho,  že  jisté názory  se nemohly 
říkat  nahlas.  Je pravděpodobné,  že se ani  v tehdejší škole  v jednom dni  nesešlo tolik podivné agitace a 
nesmyslných činností, které jsme pro vás připravili. Máme totiž na projekt pouhý jediný den. Ale věříme, že 
bude stát za to. Pokusíme se tedy společně prožít jakýsi koncentrát tehdejší školní docházky. Co budeme 
potřebovat? Hlavně vaši účast, podání se iluzi té doby. Půjde především o to, abyste tu hru s chutí hráli 
s námi. Zážitek tak bude více opravdový a možná překvapivý. Je určitě lepší si tehdejší dobu alespoň na 
chvilku prožít, než se o ní učit jenom z učebnic.
Musíte se připravit na to, že vám nedovolíme vůbec diskutovat, že nám budou určitě vadit dlouhé vlasy 
kluků a nalíčení holek, že nebudete mít volné přestávky, ale budete pěkně se svačinou korzovat po chodbě. 
Ve třídách budete sedět v lavici bez možnosti pití, na záchod to musíte stihnout o přestávce a na nějaké 
přehrávače  nebo  mobily  zapomeňte,  tehdy  totiž  nebyly.  Ten  den  pro  vás  budeme  soudruzi  učitelé  a 
soudružky učitelky, nebude vadit, když vzácnou návštěvu přivítáte soudružským pozdravem Práci čest!
Aby iluze té doby byla co možno nejdokonalejší, bylo by skvělé, 
abyste  si  sehnali   oblečení  módy  šedesátých,  sedmdesátých 
nebo  osmdesátých  let.  Maminky  možná  budou  mít  trochu 
starost, ale myslíme si, že se leccos dá dohromady. I my učitelé 
se  pokusíme  přijít  v nepříliš  moderních  hadříkách  a  o 
značkách si samozřejmě necháme jen zdát. Pokud byste sehnali 
pionýrský kroj, tedy modrou nebo bílou košili, červený šátek, 
případně  opasek,  nebo  svazáckou  kravatu,  bylo  by  to  úplně 
skvělé!  Hlavně  se  nestyďte,  budeme  všichni  tak  trochu  za 
….herce. Doufáme,  že pokud se mezi  vámi  najde  nějaký  ten 
puberťák,  překoná  se  a  slova  o  trapárně  si  nechá  až  na 
zhodnocení akce. Platí? Díky!!!

Co nás tedy čeká? 
8.00 – 8.40 hod. ZAHÁJENÍ A VÍTÁNÍ DELEGACE

 Vás, kteří přijdete do školy dříve   (týká se žáků 4. – 9. tříd), soudruh školník zažene  do útulny. 
Tam se o vás postará jedna soudružka vychovatelka s jedinou nabídkou činnosti – příprava na 
vyučování, učení. 

 Školní den začne ve třídě přesně v osm hlášením služby svému třídnímu učiteli. Celá třída bude 
stát v pozoru a služba ve všech třídách bude hlásit: Soudruhu učiteli (soudružko učitelko), třída 
XY je připravena k třídnické hodině. Chybí:…..

 Pak si poslechneme hlášení školního rozhlasu. Soudruh ředitel si pro nás připraví jistě zajímavé 
informace – pohovoří o Dnu znárodnění, o výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Také se 
dozvíte, co první hodinu budeme dál dělat. 

 Oblíbenou  součástí  tehdejší  školy   i  to  byla  politická  aktualita.  Sdělí  ji 
pověřený a prověřený žák, pro ostatní bude její obsah překvapení. Soudruh 
třídní případně obsah aktuality vysvětlí. 

 Velkou  událostí  bude  příjezd  a  vítání  družební  delegace  ze  školy  ze 
Sovětského  svazu.  Přezujeme  se  a  oblékneme  a  půjdeme  vítat  na  školní 
hřiště. S.školník rozdá mávátka, budeme je potřebovat ještě někdy později, 
nezničíme je, dělali  je spolužáci.  Přijede soudružka ze SSSR, přivítáme ji 
máváním a tleskáním, obdrží od pionýrky v kroji kytici karafiátů a určitě 
nám poví  něco hezkého o sovětských pionýrech.  Jako překvapení  pro ni 
máme přichystanou veselou básničku o sovětských vojácích.

 Soudružka  ze  SSSR  se  přivítá  se  soudruhem  místopředsedou  MNV, 
soudružkou školní inspektorkou případně jinými soudruhy.
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 Součástí  slavnostního  dne  bude  udělení  odznaku  brigády  socialistické  práce soudružkám 
kuchařkám ze školní jídelny  soudruhem místopředseda MNV. 

8.45 – 12.15 hod. PRÁCE NA STANOVIŠTÍCH
S pověřeným dozorem se spolu s vaší třídou budete posunovat po stanovištích. Na nich si učitelé přichystali 
náplň typickou pro tehdejší školu. Dáme vám ochutnat stručnými anotacemi. Je třeba ale, abyste s sebou 
měli propisku, poznámkový blok, pláštěnku, šátek, 4 igelitové pytlíky, 4 gumičky a svačinu. 
Rudý výtvarný koutek (Diana Pinkasová a Vlaďka Křenková) Žáci budou ve skupinách malovat a vyrábět 
zajímavá dílka socialistického internacionalismu. Budeme psát hesla, kreslit a vystřihovat holubice, malovat 
vlaječky  SSSR a kresebně ztvárníme příjezd sovětské soudružky.

Socialistické  Vánoce (Eva  Jiráková)  Poslechneme  si  projev  Antonína  Zápotockého  k  dětem o  střídání 
Ježíška  dědou  Mrázem,  pohovoříme  o  rozdílech  mezi  dědou  Mrázem a  západním  imperialistou  Santa 
Clausem, zavrhneme zpátečnické koledy o narození Ježíše a nahradíme je veselou vánoční písní Vánoce, 
Vánoce přicházejí.

Branná výchova (Pavel Staněk a Hanka Němečková) Seznámíme se s nebezpečným 
zbraňovým arzenálem států NATO a jejich chemických a jaderných zbraní. Naučíme 
se chránit před chemickým a jaderným nebezpečím a reagovat na povel: Občané 
pozor! Je vyhlášen jaderný poplach! Použijeme individuální ochranu jednotlivce i 
plynové masky.

Třídní  schůzka (Jaroslav  Nádvorník)  Prožijeme  část  třídní  schůzky,  při  které  se 
přítomní rodiče dozví …a někteří možná pořádně zpotí. 

Posudky žáků (Jiří Šibrava a soudruh seshora)
Úvodní seznámení s praxí psaní posudků na žáky při přechodu na střední školy, upozornění na kritéria, 
která  byla  stěžejní,  zdůraznění  důležitosti  dělnického  či  rolnického  původu,  angažovanosti  žáka  a  jeho 
rodiny.  Praktická  ukázka rozdílných přístupů při  pohovoru s žáky  – jeden vzorný socialistický,  druhý 
„infikován ideály demokracie“. 
Neposloucháte snad večer štvavé vysílačky Svobodná Evropa či Hlas Ameriky? Nebyli jste na lampionovém 
průvodu ani na dobrovolné brigádě? Či snad dokonce chodíte na náboženství?! Tak se těšte!

Na Kavkaze  jesť gará (Alena  Novotná  a  Eva Grinová)  Přivítáme  se  v ruském jazyce,  ukážeme  si  text 
zapsaný  v azbuce,  seznámíme  se  s textem  písně  a  poslechneme  si  ji  v originále.  Svižnou  písničku  si 
zazpíváme a zkusíme si nácvik tance. Na závěr si povíme o významu ruského jazyka nejen pro tábor míru.

Naši  slovenští  bratři (Jindra  Štůlová  a  Radka  Brotánková)  Poslechneme  si  slovenskou  píseň,  naučíme 
se slovenskou báseň. Najdeme shodná i rozdílná slova, rozebereme večerní zprávy v Československé televizi. 
Vypíchneme osobnosti slovenského politického i kulturního života.

Škodlivost západní a protistátní hudby (Kateřina Štemberková) Vyslechneme si ukázky hudby, která se 
neslučuje s duchem naší doby a s výchovou socialistického člověka. Odsoudíme protistátně zaměřené písně 
a písně, jejichž hudební styl a texty nejsou pro naši mládež přínosné. Zmíníme se o propojení hudby a 
nepřijatelného  životního  stylu  některých  soudobých  kapel  a  muzikantů  jakožto  škodlivých  vzorů  pro 
mládež.

Rozborka  a  sborka  samopalu (Jitka  Mošničková  a 
soudruzi z Veřejné bezpečnosti) Soudruzi příslušníci nám 
vysvětlí  význam Veřejné  bezpečnosti  v naší  socialistické 
vlasti  i  jako  represivního  orgánu  proti  podvratným 
živlům a kontrarevolucionářům. Uvidíme hbitou ukázku 

-  - 3

 



rozebrání  závěru  samopalu  a  jeho  opětovné  složení.  Dobrovolníci  si  tuto  činnost,  která  se  jim  hodí 
v budoucnu na vojně, mohou vyzkoušet na čas. 

Podpisové  a  závazkové  stanoviště (Štěpánka  Adamcová)  V  duchu  internacionální  výchovy  žáků  a 
prohloubení úcty a lásky k našemu největšímu spojenci a příteli SSSR žáci podepíší petici za odsouzení 
našich spoluobčanů, kteří se obrátili zády k naší milované vlasti. 
Dále naše pionýrská organizace si na tomto stanovišti dává závazky 
a  svými  podpisy  tak  žáci  stvrzují  příslib  poskytnutí  pomoci 
národnímu  hospodářství  sběrem  odpadových  surovin,  sběrem 
léčivých  bylin,  rozvinou  hnutí  za  účelem lepšího  šetření  školního 
majetku.  Zároveň  poskytnou  brigádnickou  pomoc  při  akcích 
organizovaných  MNV.  Třídy  ustanoví  hlídky,  které  rozdělí 
jednotlivé úseky v okolí, o něž budou pečovat. 

Hodina  výuky  -  správný  diktát  a  správná  slovní  úloha (Jitka 
Jandová a Zdeňka  Veselá)Toto stanoviště  ukáže  dětem,  jak se  za 
totality i ze slovní úlohy a z diktátu mohla stát politická záležitost. 
Ne každý učitel toto jistě praktikoval, ale zažít se to opravdu dalo.

Filmový  týdeník  -  propaganda (Jan  Laštovička)  Na  jedné  straně 
plněné,  potažmo  překračované  závazky,   úspěchy  při  budování 
socialismu,  respektive komunismu...  Na straně druhé upadající  až 
zahnívající  kapitalismus.  Takový  byl  svět  nabízený  a  nahlížený 
socialistickou optikou.

OSTATNÍ A OBĚD
Na každé stanoviště i s přesunem  máme 15 minut, nesmíme mít žádné časové ztráty, soudružce ze SSSR 
ukážeme, jak jsme pilní a dochvilní. Během dopoledne budou dvě patnáctiminutové přestávky, na které vás 
soudruzi učitelé upozorní. Přestávky strávíte v družném tichém hovoru s kamarádkou nebo kamarádem na 
chodbě u učebny, kde jste právě skončili, budete korzovat za dozoru soudruhů učitelů, které poznáte podle 
modrého pláště. Budete také svačit nebo si odskočíte na záchod. Doporučujeme, aby vám dali rodiče ke 
svačině typické ubrouskové chleby např. s máslem a lahvičku čaje. O přestávkách je možný jenom pohyb 
po  chodbách,  nějaké  hraní  fotbalu  na  školním  dvoře  je  nepřípustné.  Svačinu  si  opravdu  musíte  vzít 
z domova, protože školní bufet bude ten den zavřený, nějaké podobné bufety přece dříve také ve školách 
nebyly.
Po skončení  práce na stanovištích ve 12.15 se odeberete se soudruhem z posledního stanoviště na oběd. 
Vyznamenané soudružky kuchařky si pro nás připraví skvělý oběd – na počest sovětské soudružky to bude 
boršč a hovězí maso vařené s UHO (univerzální  hnědou omáčkou) a bramborem. Den projektu se bude 
vařit jenom jedno jídlo, tak jako dříve. Pokud se na někoho budou soudružky kuchařky utrhávat, nezlobte 
se na ně, mají toho za celý den dost.
Připravte  se,  že  výzdoba  školních  chodeb bude  jiná,  ve  třídách  budou  viset  jiné  portréty  soudruhů 
prezidentů. 

ODPOLEDKA
Místo odpoledního vyučování se bude konat brigáda, vlastně dobrovolná AKCE Z, úklid okolo školy. Pro 
případně zúčastněné žáky bude vyhlášená soutěž a nejlepší z nich postoupí do celostátní soutěže o možnou 
účast v mezinárodním letním pionýrském táboře v Artěku.

REFLEXE
Reflexe projektu PIONÝRSKÁ ODYSEA proběhne v pátek 13. 11.  1.  vyučovací hodinu.  Třídní  učitelé 
budou ve své třídě, budou si s vámi povídat o vašich zážitcích a dojmech , o tom, co  vás překvapilo, co na  
vás jak zapůsobilo. Vyplníte dotazník, jak jsme ostatně zvyklí u všech skončených školních aktivit.

ZÁVĚREM
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Tak tedy nezapomeňte na dobové oblečení, svačinu, (prostředky protichemické ochrany – pytlíky, gumičky, 
pláštěnku a šátek) A CHUŤ A ODHODLÁNÍ SI ZKUSIT TO, CO PROŽÍVALI VAŠI RODIČE A 
PRARODIČE. Dvacet let svobodné školy za to stojí…
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