
PESNIČKA  

Terezka:  Ahoj, ahoj, študenti našej školy  a študentíčkovia našej škôlky!  

 

Milan:  Tak dnes sa vám po dvoch týždňoch opäť hlásime, ako už určite dobre viete, pri 
príležitosti osláv Dňa študenstva a zároveň Dňa boja za slobodu a demokraciu.  

      

Emka: V  relácii vám priblížime históriu tohto významného dňa, vysvetlíme si ako a kedy 
samotný názov Deň študenstva a zároveň Deň boja za slobodu a demokraciu vznikol. 

 

Samko: Určite sa dozviete veľa zaujímavých a užitočných vecí... Tak teda, príjemné 
počúvanie... 

PESNIČKA – Karel Kryl – Bratříčku, zavírej vrátka  

Aďka:  Už v praveku platilo pravidlo, ktoré hovorilo, že prežijú len najsilnejší. Môžeme 
sme si to všímať počas celej histórie ľudstva, od starovekého Ríma a Egypta cez 
stredoveký svet až po dnešnú dobu.  
 
Tomáš: Najviac sa asi moc a jej zneužívanie ukázalo počas prvej a druhej svetovej vojny 
a za totalitného režimu... 
 
Dárius: Prečo to všetko hovoríme? Neverili by ste, ale od čias, kedy boli školy 
sprístupnené aj pre obyčajných ľudí, zohrali v dejinách ľudstva veľkú úlohu aj študenti.  
 
Nikolka:  Študenti vždy boli na strane dobra, úprimnosti, spravodlivosti a férovosti. 
Dokázali bojovať proti zlu a dokázali pritom držať za jeden koniec povrazu. Nebáli sa 
vysloviť svoj názor.  
 
Terezka: Málokto z našej mladej generácie pozná celý príbeh a priebeh významných 
historických udalostí, ktoré sa viažu na 17. november.  
 
Dárius: Tak sa na to pozrime bližšie.  
 
Milan:  Počul som, že 17. november bol aj o utrpení  ľudí, ktorí už patria do histórie, ale 
dokázali niečo, čo by nedokázal každý z nás. Dokázali sa postaviť proti režimu a  doplatili 
na to svojím životom...   
 
Tomáš: Najdôležitejšie  udalosti sa stali 17. novembra 1939.  
 
Emka: Všetko sa začalo už 28. októbra 1939 v dobe existencie protektorátu Čechy a 
Morava. V tento deň si občania Československa pripomenuli zakázanými demonštráciami 
vznik Československého štátu. Pri demonštráciách bolo ťažko zranených niekoľko 
demonštrantov. Medzi nimi bol aj vysokoškolský študent medicíny - Jan Opletal.   
 



Nikolka:  Jan Opletal zomrel na následky zranení 11. novembra 1939 .   
hudba** 

Samko: Jeho pohreb sa stal zámienkou pre ďalšie zrážky medzi 
políciou,  nemeckými vojakmi a študentami, ktorí strhávali v Prahe česko-nemecké nápisy 
na budovách  a hádzali ich do Vltavy.  
 
Aďka: Nemeckí fašisti, ktorí vtedy ovládali Čechy, v noci zo 16. novembra na 17. 
novembra 1939  prepadli  študentské internáty.  
 
Milan: 1200 náhodne vybraných študentov skončilo v koncentračnom 
tábore   (zachsenhauzen) a 9 študentov bolo 17. novembra 1939 popravených.  
 
Dárius: Ešte v ten istý deň nariadil kancelár  (fon nojrat) zatvorenie všetkých vysokých 
škôl.  
  
Terezka: V roku 1941 bol 17. november pri príležitosti druhého výročia týchto udalostí 
vyhlásený za „Mezinárodný deň študenstva“.  
 
Emka: Toto vyhlásenie sa uskutočnilo v londýnskej (kekstn hol) vo Veľkej Británii 
na obrovskej manifestačnej schôdzi  študentov 26 krajín slobodného demokratického sveta.  
 
Samko: Stalo sa tak na pamiatku hrdinského odporu českých vysokoškolákov proti 
nacistickým okupantom.   
 
Nikolka:  Delegáti prehlásili, že 17. november nebude len dňom, kedy študenti celého 
slobodného sveta vzdávajú poctu svojim mŕtvym československým kolegom a všetkým, 
ktorí  stále trpeli vo väzeniach a koncentračných táboroch... 
 
Tomáš: ...avšak tiež dňom, kedy si študenti budú stále pripomínať ideály, pre ktoré títo 
študenti trpeli.  
 

PESNIČKA – Ivan Hoffman – Sľúbili sme si 

 

Milan:  Táto pesnička bol najväčším hitom roku 1989... Naši rodičia si to určite veľmi 
dobre pamätajú... 

Aďka: Od roku 2001 na Slovensku 17. november slávime aj ako štátny sviatok - Deň boja 
za slobodu a demokraciu.  

Emka: Celé sa to začalo už v roku 1939 a pokračovalo v roku 1969.  Na protest proti 
obsadeniu Československa, vtedy ešte nášho spoločného štátu, armádou Varšavskej 
zmluvy, sa Jan Palach 16. januára 1969, približne o 14.30 h, pri fontáne Národného múzea 
na Václavskom námestí  v Prahe polial benzínom a zapálil. Bol to jeho protest proti 
okupácii. Svojou obetou chcel vyzvať ľudí , aby sa postavili na aktívnejšiu obranu vlasti.  



Dárius:  S ťažkými popáleninami ho potom previezli na kliniku plastickej chirurgie na 
Legerovej ulici v Prahe, kde 19. januára 1969 zomrel.  

PESNIČKA – Grigorov – Pocta Majakovskému 

Samko:  Spomínali sme rok 1939, 1969 a teraz musíme pripomenúť, čo sa stalo v roku 
1989.  

Nikolka:  17. novembra 1989 na 50-te výročie od smrti Jana Opletala si chceli pražskí 
študenti spomienkovým pochodom uctiť pamiatku Jana Opletala i ďalších popravených 
študentov.   

Milan:  Pochod začal od Patologického ústavu na Albertove (mimochodom na tomto 
mieste sa začal aj pohreb Jana Opletala) a skončil na Národnej  triede, kde bol násilne 
potlačený.  

Emka: História sa po 50-tich rokoch  znovu zopakovala.  

 

Aďka: V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili 
študentov demonštrujúcich za základné ľudské práva. 17.-tym novembrom 1989 sa začala 
Nežná revolúcia. 

Dárius: Postupne udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči 
socialistickému zriadeniu nadobúdali väčší rozmach až vyústili do pádu režimu.  

Terezka: Rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v 
strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a vieru 
v lepší zajtrajšok... 

Samo: Pre Čechov a Slovákov  sa tiež otvorili hranice s Rakúskom aj Nemeckom, kde sa 
dovtedy nedalo cestovať.  

PESNIČKA – 

 
Nikolka:   Pesničkou  sa končí náš prierez histórie zajtrajšieho  významného dňa – Dňa 
študentov.  
 
Milan:  Na záver vám chceme poďakovať za pozornosť, popriať vám, aby sa vám v našej 
škôlke a škole dobre darilo. 
 
Emka:  A pamätajte, že študenti vždy stoja na strane pravdy a spravodlivosti. A hoci my 
sme zatiaľ iba žiaci, práve naše činy – usilovnosť, zvedavosť, tvorivosť a vytrvalosť z nás 
robia študentov. 
Tomáš:  Z vysielacieho  štúdia sa s vami lúčia   --  šiestaci. 
 
 
  
 



 

 

 

 


