
Výročí dvaceti let pádu komunistického 
režimu připomene ve škole Propojení 
Pionýrská odysea
SEDLČANY -  Návrat do minulosti si v rámci projektu Pionýrská odysea naplánovali na 
zítřek žáci i učitelé 2. ZŠ Propojení Sedlčany. Oč půjde? Na to jsme se zeptali 
ředitele školy Jaroslava Nádvorníka.

Proč se chcete vracet „do starých časů“ a obléci pionýrské kroje. Není to moc „laciné“?

„To si nemyslím. Nevezeme se na vlně politického populismu. Za prvé je co slavit. Dvacet let svobody za to stojí. 
Tento projekt připravujeme s přesvědčením, že i doba relativně nedávná nemusí být pro dnešní žáky nudnou 
kapitolou v hodině dějepisu. Totiž období 40 let budování socialismu je pro ně stejně vzdálené jako národní 
obrození a většinou je také stejně nezajímá. Informace, data, jména ty na ně v dnešní mediální době moc 
nezabírají. Řeči o frontách na banány, pořadníky na auta a výjezdní doložky jsou pro ně obehrané. Ale chceme 
jim tu dobu přiblížit už proto, že jsme v ní část života žili. Cesta projektů, v nichž hlavní roli hraje prožitek, se 
nám už v minulých projektech osvědčila. Vlastní prožitek je tedy jednou z mála osvědčených možností, jak 
žákům efektivně a zajímavě přiblížit historii.

Jak čtvrtek 12. listopadu tedy bude ve škole Propojení vypadat?

„Během jednoho dne chceme žákům přiblížit atmosféru socialistické školy. Posuneme se o nějakých třicet let 
zpátky. Učitelé se pokusí, aby žáci mohli projít běžnými událostmi, které tehdy doprovázely školní docházku. 
Nebude to jen hravý a romantický návrat do minulosti. Je pravda, že tehdejší škola sice také dobře učila, 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. Na projekt máme jediný den, půjde o jakýsi  koncentrát 
absurdit.  Školní den začne ve třídě přesně v osm hlášením služby svému třídnímu učiteli. Pak si poslechneme 
hlášení školního rozhlasu a politickou aktualitu. Velkou událostí bude příjezd a vítání družební delegace ze školy 
ze Sovětského svazu. Přivítáme ji s mávátky na školním hřišti. Soudružka ze SSSR se přivítá se např. soudruhem 
tajemníkem MNV a soudružkou školní inspektorkou.  Součástí slavnostního dne bude udělení odznaku brigády 
socialistické práce soudružkám kuchařkám ze školní jídelny.  Žáci 4. – 9. tříd pak projdou během dne 12 různě 
zaměřenými stanovišti. To  bude hlavní náplní dne. Vystřídají se např. na rozborce samopalu, nasazováním 
plynové masky, při psaní posudků na žáky podle loajality jejich rodičů.

Pionýrská odysea je tedy i určitá forma divadla, budou mít žáci  „na scéně“ kostýmy ?

„Aby iluze té doby byla co možno nejdokonalejší, vyzvali jsme žáky, aby se pokusili sehnat oblečení módy 
šedesátých, sedmdesátých nebo osmdesátých let.  Uvítáme, když si seženou pionýrský kroj. I my učitelé se 
pokusíme přijít v nepříliš současném oblečení. Osobně sháním pitralon.“

Vtáhli jste do „odysey“ také  pana školníka nebo kuchařky ve školní kuchyni?

 „Jistě. Žáky 4. až 9. tříd, kteří přijdou do školy dříve, zažene soudruh školník  do útulny. Tam se o ně postará 
jedna soudružka vychovatelka. Vyznamenané soudružky kuchařky uvaří jen jedno jídlo, jak tomu bylo dříve. 
Připraví skvělý oběd – na počest sovětské delegace to bude boršč a vařené hovězí maso s univerzální hnědou 



omáčkou a bramborem. Pan školník se postará i o výzdobu, díky pomoci dalších jsme sehnali diplomy portréty 
soudruhů presidentů. Znít budou také tehdejší hity.“ 

Může se na váš projektový den přijít podívat i veřejnost?

„Takový zájem jen uvítáme a rozhodně nemusí jít jen  o rodinné příslušníky žáků. Jsou zváni všichni, kdo si chtějí 
´zavzpomínat´ i mladí, kteří znají dobu, do které se na jeden den stylizujeme, jen z vyprávění nebo filmů.“ 


