Studená válka, její průběh a důsledky nejen ve východním bloku
Projektové dny
a) 1. projektový den se konal 22.
10. 2012. Účastníci doma předem
zpracovali prezentace, vybrali
dokumenty a zajímavosti týkající se
obecných faktů o studené válce, o
které se pak podělili s ostatními.
b) 2. projektový den se konal 12.
12. 2012. Tento den se nesl ve
znamení dalších prezentací, které
se nestihly odprezentovat den
první. Došlo na konkrétnější
témata jako např. tajné služby a
závody ve zbrojení.
c) 3. poslední projektový den se
konal 22. 3. 2013. Dovršil naše
putování historií ne tak dávnou
sledováním osudu Jana Palacha,
prezentací Josefa Ivana o návštěvě
Berlína a Lipska, míst, kde kvasily
události vedoucí k pádu zdi
v Berlíně a tvorbou dotazníku pro
pamětníky.

Cíl Projektu
Cílem projektu bylo podrobně se
seznámit s obdobím, které žáci reálně na
vlastní kůži nezažili, avšak o němž více či
méně slýchali od rodičů či prarodičů.
Hlavním posláním bylo zapojit účastníky
přímo do procesu poznávání. Sami si
vybrali témata, která je z široké palety
událostí a míst souvisejících se studenou
válkou a životem na obou stranách
železné opony zajímalo.

Tajné služby a jejich úloha
„Tajná služba je státní organizace, která
má za úkol ochraňovat bezpečnost
státu a jejíž práce je utajována.
V diktaturách nebo totalitních
zemích vykonávají tajné služby
především politickou represi – stávají
se tajnou policií.“ (úryvek z prezentace
Josefa Ivana)

Palachův odkaz
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Železná opona
Dokument o vzniku a stavbě Berlínské zdi obohatil
nás všechny zejména vyprávěním očitých svědků a
přeživších uprchlíků, kterým se podařilo tuto hradu
překonat směrem na Západ. Jejich odvaha a
odhodlání vydat se na milost osudu překonáním
nejstřeženější zóny studené války skvěle ilustrovaly
zoufalství a touhu po svobodě lidí, žijících na
východní straně.

Pamětníci

Sledování úryvku ze seriálu „Hořící
keř“ o kontroverzním činu Jana
Palacha a několika dalších, kteří se
na protest proti sovětské okupaci
demonstrativně upálili, vyvolala
mezi žáky velmi silné emoce.

Součástí třetího projektového dne bylo vytvořit
dotazník pro pamětníky a vyzpovídat blízké a
známé, kteří v době studené války prožili alespoň
kousek svého života.
Návštěva přechodu Marienborn

Svoboda a já
Posledním úkolem účastníků bylo
literárně vyjádřit své dojmy
z projektu:

Soutěž velmocí o nadvládu a závody ve
zbrojení. Náplň jedné z nejzdařilejších
prezentací

„Já a Fritz jsme stáli přímo v první linii,
v hlavě jsem měl tisíc možných
představ, co se za chvíli může stát,
srdce mi bušilo, jakoby chtělo vyskočit
z těla.
Kolem osmé hodiny se lidé
začali tlačit, v tu chvíli jsme proti nim
byli jako pouhá sláma proti valícímu se
kameni. Nešlo udělat nic jiného, než ty
lidi pustit a tak se taky stalo,…“
(autor: Michal Kýnl)

Šokující protest Jana Palacha proti
vstupu sovětských vojsk do ČSSR

Přínos projektu
Projekt nám dal pochopit dobu vedoucí k mnoha změnám a hodnotám,
které dnes lehkomyslně považujeme za samozřejmé. Zanechal v nás
pocity obdivu vůči lidem, kteří riskovali a mnohdy obětovali to
nejcennější za to možná ještě cennější a vysněné…za vlastní svobodu.
Autor: Marek Jasa

Nahoře: Hraniční přechod ve vesnici Marienborn
v bývalé DDR, neprodyšně uzavřená bariéra pro
všechny, kteří mířili ze západu do Berlína a zřídka
pro ty, co to zkoušeli opačným směrem, kterou
jsme s jedním ze studentů navštívili a
vyfotografovali. Dole: Berlínská zeď

