
 

 

PLÁN VÝUKY 4. 5.– 7.5. 

DĚJEPIS – Mgr. Jana Pořízková 

 

 

 

ROK 1968 (pondělí 4.5.) 
-přečíst v učebnici str. 123 - 127 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

ROK 1968 
V roce 1968 začínalo tzv. „pražské jaro“ 

 =etapa demokratizačního úsilí v ČSR („socialismus s lidskou tváří“) 

 

-novým tajemníkem ÚV KSČ zvolen ALEXANDR DUBČEK 

30. 3. 1968 nový prezident – generál LUDVÍK SVOBODA 

 

-vytvořen AKČNÍ PROGRAM KSČ – duben 1968 

 -mluvilo se o demokratizaci 

           - dodržování občanských práva a federativního uspořádání státu 

 -vedoucí roli ale měla komunistická strana 

 

-Moskva + komunisté zemí Varšavské smlouvy se rozhodli pro vojenský zásah k ukončení reformačních snah 

 

21.srpna 1968 vpád armád 5 zemí Varšavské smlouvy do ČSR 

-v srpnu 1968 přijaty MOSKEVSKÉ PROTOKOLY 

 -souhlas s pobytem sovětských jednotek na našem území 

 

 

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

 slavne-dny.cz – Den okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy (1968) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/831212/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-srpen 

 slavne-dny.cz – Osobní svědectví o 21. srpnu 1968 (1968) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/831226/osobni-svedectvi-o-21-srpnu-1968-kamila-mouckova 

 

 

 

 

 

 

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

photos/jarn%C3%AD.html?offset=300&qview=1863668 

https://www.slavne-dny.cz/episode/831212/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-srpen
https://www.slavne-dny.cz/episode/831226/osobni-svedectvi-o-21-srpnu-1968-kamila-mouckova
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
https://cz.depositphotos.com/stock-photos/jarn%C3%AD.html?offset=200&qview=196295658


NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (úterý 5.5.) 
-přečíst v učebnici str. 128 - 131 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU 

Od podzimu 1968 období NORMALIZCE 

 =období návratu ke starému režimu 

 

Vlna odporu: 

16. ledna 1969 sebeupálení studenta filozofické fakulty UK JANA PALACHA 

 -následovali – Jan Zajíc, Evžen Plocek 

-25. ledna pohřeb Palacha - stal se celonárodní manifestací proti okupantům 

 

1969 tzv. „hokejový týden“  
 - na hokejovém mistrovství světa československý tým porazil Sovětský svaz 

 - oslava vítězství měla politický podtext 

 

Gustav Husák vystřídal ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka 

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

 slavne-dny.cz – Den, kdy se upálil Jan Palach (1969) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/547775/den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden 

 slavne-dny.cz – Den, kdy hokej psal dějiny (1969) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/671865/den-kdy-hokej-psal-dejiny-28-brezen 

 

Televizní tipy: 

Pondělí 4.5. ČT 2 – 15.50 Lech Walesa  

Pondělí 4.5. ČT 2 – 17.55 Dámy na spitfirech  

Úterý 5.5. ČT 2 – 14.00 Bitva o rozhlas 

Čtvrtek 7.5. ČT 2 – 16.35 Poslední tajemství třetí říše. Hitlerova pravá ruka (H.Himmler) 

Čtvrtek 7.5. ČT 2 – 20.00 Zkáza krásou. Příběh Lídy Baarové (dokument – Třeštíková) 

Pátek 8.5. ČT 2 – 10.40 Jejich osud aneb bránili Tobruk 

Pátek 8.5. ČT 2 – 11.15 Muži od Dunkerquu 

Pátek 8.5. ČT 2 – 11.45 Tankisté 

Pátek 8.5. ČT 2 – 12.45 Nebe nad Evropou 

Pátek 8.5. ČT 2 – 13.45 Za svobodné Brno 

Pátek 8.5. ČT 2 – 15.35 US-Army v ČSR 1945 

Pátek 8.5. ČT 2 – 16.00 Vlasovci 

Pátek 8.5. ČT 2 – 17.00 Vlak smrti 

Pátek 8.5. ČT 2 – 17.45 Pražské povstání v květnu 1945 aneb mezi Londýnem a Moskvou 

 

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

elektronickou žákovskou knížku. 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/547775/den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden
https://www.slavne-dny.cz/episode/671865/den-kdy-hokej-psal-dejiny-28-brezen
mailto:porizkova@9zszlin.cz


V PÁTEK 8. 5. 2020 SLAVÍME STÁTNÍ SVÁTEK 

Den vítězství 

8. 5. 

Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR ale i Evropy. Právě na 8. května roku 1945 připadá 

ukončení 2. světové války. Stalo se tak díky kapitulaci Německa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se podíváme do dějin tehdejšího Československa, tak 5. května vypuklo na základě celoevropských událostí 

pražské povstání. O 3 dny později - 8. května byla podepsáno příměří a ústup jednotek Wermachtu z našeho území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za období socialismu jsme tento den slavili až 9. května, kdy byla osvobozena Praha Rudou armádou, ale 

v porevolučních dějinách naší země, se tyto oslavy přesunuly zpět na datum 8. května, neboť dnes již víme, že část 

naší země osvobodili Američané 

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

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_v%C3%ADt%C4%9Bzstv%C3%AD#/media/Soubor:VE_

Day_celebrations_on_Bay_Street_1945.jpg 
https://g.cz/galerie/den-vitezstvi/?back=/&img=8 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kviz-co-vsechno-ne-vite-o-dnesnim-svatku-dne-

vitezstvi_479044.html?showTab=nejctenejsi-7  

https://g.cz/budvar-den-vitezstvi-8-kveten-1945-v-8-historickych-

fotografiich-kresbach/?rpage=2  

https://www.reflex.cz/clanek/historie/63200/dragounska-jizda-do-

plzne-za-druhe-svetove-valky.html  
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