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ROZKLAD SOVĚTSKÉHO BLOKU (pondělí 18.5.) 
-přečíst v učebnici str. 135 - 137 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

ROZKLAD SOVĚTSKÉHO BLOKU 
-1982 zemřel L. I. Břežněv 

-tlak na reformu vládnoucího systému, jak v Sovětském svazu, tak i v sovětském mocenském bloku 

-významnou opoziční silou se stala polská SOLIDARITA – stávky a dělnické demonstrace 

-tato opoziční síla se přeměnila v politické hnutí – v čele Lech Walesa ->politická moc komunistů oslabena 

 

MICHAIL SERGEJEVIČ GORBAČOV 
 -pokusil se o reformu sovětského bloku a sovětského státu 

-rok 1989 znamenal konec sovětského bloku 

 

PÁD SOVĚTSKÉHO IMPÉRIA 

-reformy nebyly dostatečně připravené, uskutečňovaly se nedůsledně 

-v roce 1991 došlo k rozpadu a zániku SSSR 
 

 

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

 slavne-dny.cz – Den, kdy vznikla Solidarita (1976) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/835534/den-kdy-vznikla-solidarita-17-zari 

 slavne-dny.cz – Den, kdy sovětští komunisté ztratili absolutní moc (1990) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10004922/den-kdy-sovetsti-komuniste-ztratili-absolutni-moc-7-unor 

 

 

 

 

 

 

 

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

photos/jarn%C3%AD.html?offset=500&qview=14182893  

https://www.slavne-dny.cz/episode/835534/den-kdy-vznikla-solidarita-17-zari
https://www.slavne-dny.cz/episode/10004922/den-kdy-sovetsti-komuniste-ztratili-absolutni-moc-7-unor
https://cz.depositphotos.com/stock-photos/jarn%C3%AD.html?offset=500&qview=14182893
https://cz.depositphotos.com/stock-photos/jarn%C3%AD.html?offset=500&qview=14182893


ČEŠI A SLOVÁCI NA CESTĚ K SAMETOVÉ REVOLUCI (úterý 19.5.) 
-přečíst v učebnici str. 138 - 139 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

ČEŠI A SLOVÁCI NA CESTĚ K SAMETOVÉ REVOLUCI 
 

SPOLEČNOST PŘED LISTOPADEM 1989 

-začal se formovat DISENT = seskupení odpůrců oficiálního režimu 

Samizdat 

=ilegální časopisy a knihy, které byly tajně opisované a šířené 

Nakladatelství 

-Sixty-Eight Publishers (manželů Škvoreckých v Kanadě) 

 

CHARTA 77 

-hnutí, které vzniklo v roce 1977 

-mluvčí: Jan Patočka, Václav Havel, Jiří Hájek 

-vyzvala normalizační režim k demokratické diskusi 

-signatáři (lidé, kteří chartu podepsali) byli pod dohledem a často odsuzováni k trestům vězení 
 

 

Kdo by měl zájem dozvědět se více o Chartě 77, zde je odkaz:  

https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/normalizace-a-disent/charta-77/ 

 

 

 

Televizní tipy: 

Úterý 19.5. ČT 2 – 12:45 Hrdinové nebes (1/2). Charles Lindbergh – opakování 22.5. – 18:55 

Úterý 19.5. ČT 2 – 15:55 Válečné stroje. Válka ve Vietnamu 

Úterý 19.5. ČT 2 – 20:00 Velká vlastenecká válka – Berlínská operace – opakování 21.5. – 15:40 

Čtvrtek 21.5. PRIMA ZOOM – 11:20 Hitlerova říše: Poválečný plán 

Čtvrtek 21.5. PRIMA ZOOM – 20:00 Síla Hitlerovy propagandy: Rozený vůdce 

Pátek 22.5. ČT 2 – 16:35 Muž, který rozluštil Hitlerovy šifry 

 

 

 

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

elektronickou žákovskou knížku. 

https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/normalizace-a-disent/charta-77/
mailto:porizkova@9zszlin.cz

