
Dějepis IX. 1.6. 

Vzhledem k tomu, že má většina z vás před přijímačkami, dáme jedno téma - vývoj u nás na počátku 60. let. 

Pročti si článek v učebnici na str.121-123 a proveď zápis do sešitu. 

 

Léta uvolnění ( 60. léta v ČSR) 

 

konec 50 let – odeznívala vlna politického teroru, ČSR však nadále policejním státem 

poč. 60 let – vyhlašované změny neuskutečňovány, přesto vyšší životní úroveň : 

zvýšila se vybavenost domácností, ale nízká byla úroveň služeb, byly problémy se zásobováním, 

nevyhovující podmínky – školství a zdravotnictví 

začal se měnit životní styl → „televizní kultura“ ( vysílání televize od 1.5.1953), stále více lidí vlastnilo 

auta, 

začala vzrůstat rozvodovost 

pravidelné svátky a oslavy, větší informovanost o západě 

mladá generace – populární hudba (big beat) a kultura ze západu (viz film Pelíšky) – hnutí hippies 

střety vysokoškoláků s režimem 1967 tvrdý zásah na kolejích na Strahově → následovala další 

vysokoškol.centra 

mezi mocí a kulturou rostlo napětí , přesto se prosazovaly nové umělecké směry →  

nová filmová vlna (Forman, Jasný, Chytilová, Menzel) 

divadla malých forem (Semafor – Suchý, Šlitr, Na zábradlí) 

červen 1967 sjezd čs. spisovatelů → otevřená kritika poměrů v republice a kultuře  

v polovině 60. let uvolnění společen.života = významným se stává veřejné mínění 

 

Úkoly : 

1. Zkus u prarodičů zjistit, jak byl ve Staré Jičíně vyřešen problém s tím, že kapacita školy, pro stále vyšší 

počet žáků, nestačila: mělo se jednat o provizorní řešení, ale žáci tuto budovu navštěvovali 20 let. 

2. Vzhledem k tomu, že KSČ prosazovala kult pracujících, dávala si každoročně záležet na oslavě jednoho 

svátku. O který svátek se asi jednalo, kdy ho slavíme? 

3. Vzhledem k tomu, že organizace Sokola byla zakázána, začaly se konat jiné masové tělovýchovné 

slavnosti. O jaké tělovýchovné celostátní akce šlo, jak často se konaly? Kde se vystoupení cvičenců konala? 

Co měla nahradit? 

4.V zápise máte jména filmových režisérů, kteří se svými snímky proslavili ve světě. Zkuste k jejich 

jménům přiřadit správně názvy filmů, které natočili. (zkus opět porosit rodiče, jinak pomůže internet) 

 

Miloš Forman__________________________________ 

 

Vojtěch Jasný__________________________________ 

 

Jiří Menzel____________________________________ 

 

Věra Chytilová__________________________________ 

 

 

Nabídka filmů  – při přiřazování  použij písmena: 

A) Ostře sledované vlaky, B) Šašek a královna, C) Hoří, má panenko D) Všichni dobří rodáci 

E) Amadeus F) Vesničko má středisková G) Až přijde kocour H) Dědictví aneb hoši  CH) Postřižiny 

I) Skřivánci na niti J) Návrat ztraceného ráje K) Kalamita L) Lásky jedné plavovlásky M) Rozmarné léto 

 

Vyřešené úkoly zašlete do pátku 5.6.2020 na adresu kecinot18@email.cz 

Telekonference v úterý 2.6.2020 od 9.30 hod 

mailto:kecinot18@email.cz

