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Dějepis 9. ročník (od 6.4.),  
Vzhledem k tomu, že máme krátký týden, budete mít jenom jedno velmi jednoduché téma : Život po válce 

Tak trochu koresponduje s tím, co momentálně prožíváme. Bude všechno stejné, až tento stav ohrožení 

pomine. Co se změní? Jedna věc je jistá, změní se nám možnosti cestování – pokud zůstanou hranice 

otevřené, asi budeme víc přemýšlet, kam pojedeme..A je toho asi víc, nad čím budeme muset více 

přemýšlet. 

Takže k tématu : 

1. Pročti si článek na str. 93 -94 v učebnici (včetně žlutého rámečku – tentokrát moc důležitý!!!) 

2. Opiš si zápis do sešitu 

3. Odpověz si na otázky z učebnice str. 95 a odpovědi zapiš do sešitu. 

 

Zápis 

Život po válce 

silná politizace života 

zůstalo přídělové hospodářství – lístky 

provedena měnová reforma 

úprava mezd žen a mládeže, navíc mzdová nivelizace (vyrovnávání platů) = nesprávné 

zavedeny přídavky na děti 

dovolená prodloužena o 7 - 12 dní  

to vše vedlo k zadlužování státu ( to v učebnici není, ale souvisí to se současnou situací – nezapisovat 

prokládaný text)  

ale byl nedostatek pracovních sil → zavedena pracovní povinnost (nasazování na potřebná místa) 

dodávky UNRRA do r. 1947 rozděleno 800 000 tun zboží (hlavně potraviny) 

 

Jinak jsem moc rád, že všemu, co jste doposud dostali k nastudování, rozumíte – nikdo z vás se mi neozval 

 na email, který máte na školním webu. Hlavně jsem rád, že ti, kterým posílám zkušební testy  

k přijímačkám, se mi ozývají. Zatím nevím vůbec, jak jste úspěšní.  

No nic, máte letos u přijímaček jediný pokus!!!  

Ale celkově. Docela mi chybíte – ty vaše Zetory, přihlouplé vtípky …… No snad se do konce školního roku 

aspoň jednou potkáme. Doufám, že všichni.  

V rámci možností si užijte Velikonoce s celou vaší rodinou a hlavně, ozývejte se mi, jak rozumíte – 

nerozumíte tomu, co máte jako samostudium, od příštího týdne snad on-line. 

 

 


