
 

 

PLÁN VÝUKY 1. 6.– 5. 6. 

DĚJEPIS – Mgr. Jana Pořízková 

 

 

 

 

OPAKOVÁNÍ (POSLEDNÍ PROBÍRANÁ UČIVA) 

 

PALACHŮV TÝDEN, PŘEDEHRA SAMETOVÉ REVOLUCE 

https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/zacal-palachuv-tyden-predehra-sametove-revoluce  

-klikněte na tento odkaz a z něj vypracujte zadané úkoly (vypracuj do sešitu, nebo si zadání vytiskni, 

vypracuj a nalep do sešitu) 

 

-příští týden bude na stránkách školy zveřejněna ukázka, jak jste mohli pracovní list vyplnit 

 

-pokud nemáte možnost dostat se na internet, napište mi na pracovní e-mail a vyřešíme to (ozvěte se ale na 

začátku týdne, než až těsně před zveřejněním možného řešení ) 

 

-kdo bude chtít, může mi vypracované úkoly poslat na e-mail před zveřejněním řešení  
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https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/zacal-palachuv-tyden-predehra-sametove-revoluce


OPAKOVÁNÍ - ÚKOLY 

1.Napiš, co byl Palachův týden 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Ke každému dni vypiš hlavní události (nepřepisuj celý text v článku), které se odehrály: 

15.ledna1989____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

16.ledna1989____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

17.ledna1989____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

18.ledna1989____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

19.ledna1989____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

20.ledna1989____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

21.ledna1989____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.Poslechni si vzpomínky pamětníka (úplně na konci článku): 

https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/zacal-palachuv-tyden-predehra-sametove-revoluce 

https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/zacal-palachuv-tyden-predehra-sametove-revoluce


Televizní tipy: 

Pondělí 1.6. ČT 2 – 16:45 Nacisté před soudem. Albert Speer 

Úterý 2.6. PRIMA ZOOM – 14:35 Počátky lidské cesty. Síla peněz 

Úterý 2.6. ČT 2 – 16:30 Temné charizma Adolfa Hitlera 

Úterý 2.6. ČT 2 – 20:00 Legendární letadla východní fronty 

Úterý 2.6. ČT 2 – 21:00 Místa ticha – opakování 3.6. 17:20 

Středa 3.6. PRIMA ZOOM – 9:15 Zamilovaná do Adolfa Hitlera 

Čtvrtek 4.6. ČT 2 – 16:55 Poslední tajemství třetí říše. Hitler a peníze 

Čtvrtek 4.6. PRIMA ZOOM – 20:00 Síla Hitlerovy propagandy. Příprava na válku 

Čtvrtek 4.6. PRIMA ZOOM – 21:00 Válečné projekty třetí říše. Hitlerovo válečné letectvo 

Pátek 5.6. PRIMA ZOOM – 8:30 Válka v Tichomoří v barvě. Povstání z popela 

Pátek 5.6. PRIMA ZOOM – 9:00 Poslední dny nacistů. Konec říše 

 

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

elektronickou žákovskou knížku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 1. 6. 2020 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÝ DEN DĚTÍ. 
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