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ZMĚNY V EVROPĚ 2. část (pondělí 27.4.) 
-přečíst v učebnici str. 116 - 117 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

ZMĚNY V EVROPĚ 
XX. SJEZD KSSS 

-1956 sjezd Komunistické strany Sovětského svazu 

-Chruščov v projevu kritizoval kult osobnosti Stalina 

 - otřes v komunistickém hnutí - nejvíce v Maďarsku a Polsku 

 

POLSKO 

-v Poznani masové demonstrace dělníků 

-v čele komunistické strany v Polsku GOMULKA – změny ve vnitřní politice 

-Chruščov osobně odjel do Varšavy  

-Polsko se mohlo k socialismu vydat vlastní cestou, ale vedoucí úloha strany a členství Polska ve Varšavské smlouvě 

zůstaly nedotčeny 

 

MAĎARSKO 

-novým předsedou se stal IMRE NAGY 

-v Budapešti studentská manifestace na pomoc poznaňským dělníkům  

 -demonstrace přerostla v otevřené povstání proti režimu 

  -SSSR vedení zahájilo vojenský zásah 

  -povstání bylo po týdnu poraženo 

  -Nagy popraven 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 slavne-dny.cz – Den, kdy začal přelomový sjezd sovětských komunistů (14.2.1956) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10016030/den-kdy-zacal-prelomovy-sjezd-sovetskych-komunistu-14-unor-1956 

 slavne-dny.cz – Den, kdy vyvrcholilo maďarské povstání proti komunismu (1.11.1956) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10000099/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu 

 

 

 

https://cz.depositphotos.com/stock-

photos/jarn%C3%AD.html?offset=200&qview=196295658  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10016030/den-kdy-zacal-prelomovy-sjezd-sovetskych-komunistu-14-unor-1956
https://www.slavne-dny.cz/episode/10000099/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu
https://cz.depositphotos.com/stock-photos/jarn%C3%AD.html?offset=200&qview=196295658
https://cz.depositphotos.com/stock-photos/jarn%C3%AD.html?offset=200&qview=196295658


PÁD MÝTU O SOCIALISMU V ČSR (úterý 28.4.) 
-přečíst v učebnici str. 118 - 120 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

PÁD MÝTU O SOCIALISMUS V ČSR 
-14. 3. 1953 – zemřel prezident Klement Gottwald 
-novým prezidentem ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ 

 -předsedou vlády: Viliam Široký 

 -tajemníkem ÚV KSČ: Antonín Novotný 

 

30. 5. 1953 vyhlášena měnová reforma 

- peníze do 300 Kč vyměněny v poměru 5:1 (za 5 korun staré měny dostali 1 korunu nové měny),  
zbytek 50:1 

-> masové projevy nespokojenosti a demonstrace 

 

-po úmrtí Zápotockého prezidentem ANTONÍN NOVOTNÝ 

 

-v roce 1960 byla přijata nová SOCIALISICKÁ ÚSTAVA 

 Potvrdila vedoucí politickou úlohu KSČ 

 Přeměněn název státu na ČESKOSLOVENSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKU (ČSSR) 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 www.youtube.com – Rudí prezidenti, Muž z lidu Antonín Zápotocký 

https://www.youtube.com/watch?v=KKrG8ao28_k 

 www.youtube.com – Rudí prezidenti, Těžkosti Antonína Novotného 

https://www.youtube.com/watch?v=h5jtAHD_P1E 

 

Televizní tipy: 

Pondělí 27.4. ČT 2 – 16.40 Hon na Josefa Mengeleho  

Úterý 28.4. ČT 2 – 20.00 Velká vlastenecká válka – Od Dněpru k Odře 

-(opakování - čtvrtek 30.4. ČT 2 – 17.00) 

Středa 29.4. ČT2 – 19.25 Vzduch je naše moře – Letecké dny 

 

Pondělí 27.4. ČT 2 – 20.00 Titanik (2.díl) – opakování úterý 28.4. ČT2 12:50 

Úterý 28.4. PRIMA ZOOM – 20.55 Zlato: Dějiny jedné posedlosti (2. díl) – opakování - pátek 1.5. - 14:35 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte na pracovní email – porizkova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KKrG8ao28_k
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h5jtAHD_P1E
mailto:porizkova@9zszlin.cz


V PÁTEK 1. 5. 2020 SLAVÍME STÁTNÍ SVÁTEK 

Svátek práce 

 1. 5. 

Svátek práce, neboli 1. máj má mnoho z nás spojen se socialistickou propagandou bývalého režimu. Historie 

vzniku tohoto svátku sahá až do roku 1890. O rok dříve byl právě Svátek práce vyhlášen jako oslava na 

paměť vypuknutí stávky Chicagských dělníků, takže původ tohoto svátku sahá do USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých zemích se Svátek práce - první máj slaví od roku 1890 a první oslavy se konaly na Střeleckém 

ostrově v Praze. V naší zemi právě v období socialismu byl první máj velmi populární, byly organizovány 

bohaté průvody městy, doplněné o tribunální přednesy čelních představitelů strany. Účast zde byla povinná 

a jistě si mnoho z vás vzpomene na "fasování" transparentů a mávátek na podpis. V průvodu byly 

zastoupeny jak děti ze škol, tak podniky a různé organizace, např. Červený kříž apod.. Tradiční prvek oslav 

socialistického prvního máje tvořila mávátka, transparenty, pugety šeříků a samozřejmě alegorické vozy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V porevolučních dobách, tj. po roku 1989 se oslavy prvního máje hromadně nekonají, ale obvykle je 

využívají politické strany ke svému zviditelnění. 

Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/ 

 

1.máj si ale také spojujeme se svátkem lásky a jara. V tento ten by měl každý muž svou ženu políbit pod 

rozkvetlou třešní, aby byla krásná .  

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/clanky/1-maj-svatek-prace-ale-i-lasky-ale-predevsim-

den-demonstraci/ 

https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1174092-dejiny-svatku-prace 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/
https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/clanky/1-maj-svatek-prace-ale-i-lasky-ale-predevsim-den-demonstraci/
https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/clanky/1-maj-svatek-prace-ale-i-lasky-ale-predevsim-den-demonstraci/
https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1174092-dejiny-svatku-prace

