
 

8.) Proti postupu komunistické vlády se zvedla vlna 

občanských protestů. Představitelé opozice se dohodli 

na společném postupu a vytvořili protivládní 

občanské hnutí nazvané   

………………………………………………………….. 

   

 V čele OF stál  ………………………………………,  

 který byl po odstoupení Gustáva Husáka zvolen  

 29. 12. 1989 novým prezidentem Československa. 

 

9.) V červnu 1990 se konaly první svobodné volby do parlamentu. 

 Prohlédni si vystavené volební letáky.  

 Pod jakým číslem kandidovalo OF? ……………… 

10.) V průběhu roku 1990 došlo ke změně názvu státu na: 

 a) Česká a Slovenská Federativní Republika  

 b) Československá republika  

 c) Česko-Slovenská federativní republika 

11.) Vzájemné spory mezi českou a slovenskou stranou vyústily v zánik 

Československa a jeho rozdělení na Českou republiku a Slovenskou republiku.  

 a) 1. 1. 1991 

 b) 1. 1. 1993 

 c) 1. 1. 1995 

Celospolečenské změny, ke kterým po listopadu 1989 došlo, měly nenásilný 

charakter, proto se pro ně vžil název  

 

  …………………………………………………………..      

 

 

Vítáme Tě na výstavě Sametová revoluce 1989 

1.) Na základě textu Charty 77 urči pravdivost následujících tvrzení o životě 

během normalizace: 

 ANO NE 

• Lidé měli možnost svobodně vyjádřit svůj názor.   

• Literatura podléhala cenzuře.   

• Všechny sdělovací prostředky byly řízeny centrálně   

• Existovala svoboda náboženského vyznání.   

• Všechny instituce a organizace byly podřízeny státní moci.   

• Stát svévolně zasahoval do soukromého života.   

• Každý měl právo svobodně opustit svou zemi.   

 

Odpůrci komunistického režimu své názory a práce neoficiálně publikovali 

přepisováním na stroji a rozmnožováním v tzv. ………………………….. 
      (Nápověda:  MI  SA  TU  ZDA) 

 Prohlédni si na výstavě ukázky textů, cyklostyl a rozmnožovací blány. 

2.) Nespokojenost občanů s hospodářským a politickým vývojem vedla v 80. 

letech 20. stol. ke krizi celého Východního bloku a postupnému pádu totalitních 

režimů ve střední Evropě. 

Spoj státy s událostmi nebo jmény: 

 

 

 

 

 

 

Sovětský svaz Německo USA Polsko Maďarsko 

Michail Gorbačov 

Ronald Reagan 

perestrojka 

volební vítězství 
Solidarity 

svobodné volby 
zboření Berlínské 

zdi 

Pracovní list pro 2. st. ZŠ 

ukončení Studené 
války 



 

3.) Brutálně potlačená série demonstrací v Praze u příležitosti 20. výročí úmrtí 

Jana Palacha, známá jako tzv. Palachův týden, se odehrála: 

 a) v listopadu 1989 

 b) v lednu 1989 

 c) v lednu 1968  

4.) V reakci na postup režimu během Palachova týdne vznikla petiční akce 

publikovaná v červnu 1989 v zahraničním rozhlase. Její název byl:  

 a) Provolání k občanům 

 b) Milion chvilek 

 c) Několik vět  

5.) Předzvěstí konce komunistické vlády v ČSSR bylo povolení k vycestování do 

Vatikánu pro tisíce účastníků kanonizace: 

 a) Anežky České 

 b) Zdislavy z Lemberka 

 c) Hedviky Slezské 

6.) U příležitosti 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty byla 

naplánována vzpomínková studentská akce. Kdy se uskutečnila? 

 a) 28. října 1989 

 b) 17. listopadu 1989 

 c) 7. listopadu 1989 

 Prohlédni si pozvánku na akci.  

 Co si s sebou měli účastníci přinést?  

 ..…………………………………………….. 

 

Od samého začátku demonstrace docházelo ke skandování protikomunistických 

hesel. Zamysli se nad jejich významem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prohlédni si také hesla na vystavené fotografii z Národní třídy. 

7.) Na Národní třídě došlo k tvrdému zásahu pořádkových jednotek proti 

demonstrujícím studentům.  

 Prohlédni si vybavení příslušníka SNB na vystavené figuríně. 

 

Doplň heslo demonstrujících studentů,  

které by se hodilo k této fotografii. 
 


