
Dějepis IX. 8.6. 

Ahoj deváťáci! Vím, že ústředním tématem tohoto týdne jsou pro vás přijímačky. Ale nabízím 

téma, které je v naší historii hodně diskutované a v mnohém živé i dnes. Rok 1968. 

Pročti si článek na str.123 – 127 v učebnici a proveď si zápis do sešitu: 
 

Pokus o nápravu v ČSSR  1968 

 

½ 60. let  nutnost řešit společen. krizi a napravit stávající systém : 

                                návrat ke starému systému 

 

dvě řešení  

 reforma 

v kom. vedení i ve vládě více zastánců reformy ( Dubček, Černík, Šik, Kriegel, Smrkovský) 

→ začátek tzv. „pražského jara“ 

1968 A. Novotný odešel z vedoucích funkcí 

1.tajemníkem KSČ A. Dubček, prezidentem zvolen Ludvík Svoboda, předsedou vlády se stal Černík 

zanikla cenzura → na veřejné mínění stále více působily sdělovací prostředky 

vznikly organizace KAN  a K-231 

byla obnovena soc.demokracie, Junák, Sokol 

širší prostor dostala i církev 

od května 1968 opět krize → nástup „stalinistů“ 

červen 1968 - vydáno 2000 slov ( Ludvík Vaculík)→ ale zásah ze strany SSSR a dalších satelitních států 

20./ 21.8.1968 → vojenský zásah x  reformě = vpád vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR 

odvlečení představitelů našeho státu, loutková dělnicko – rolnická vláda, okupace                       

x ní pasivní odpor, nápisy, významná byla role sdělovacích prostředků (náhradní vysílání) 

vpádem vojsk ovšem veškeré reformy ukončeny 

 

Úkoly: 

1. Kdo v lednu 1968 vystřídal ve funkci 1. tajemníka KSČ A. Novotného? 

2. Kdo se 30. 3.1968 stal novým prezidentem? Odkud tohoto pána známe – setkali jsme se s ním 2x. 

3. Jak se jmenovala dětská organizace, která mohla do obnovení činnost Junáka (a po r. 1968) 

    jako jediná u nás fungovat? Jaké barvy její členové nosili šátek ? (pomohou rodiče či prarodiče) 

4. Prohlášení 2000 slov vypracoval spisovatel Ludvík Vaculík. Zkus zjistit, odkud pocházel a zkus napsat 

    názvy aspoň 2 jeho děl. 

5. Armády kterých států k nám v srpnu 1968 poslaly svoje jednotky? Zkus na internetu zjistit, kolik  

    vojáků a kolik tanků během jediného dne na naše území vstoupilo.  

6. Tento úkol ti zabere asi víc času, ale stojí za to se na to podívat. Spoustu věcí asi nebudeš chápat, ale tak  

     to bylo. Na youtube  popř. v archivu ČT  zkus najít Vyprávěj – 1.serie,7. díl – 21.srpen.  

     Pak si myslím, že nebude problém odpovědět  na otázku, v čem spočíval pasivní odpor x okupaci. 

7. Kdo pomáhal se šířením informací pro občany nejvíce – uveď konkrétně. 

 

Než se dostanete k řešení úkolů, můžete se mi klidně ozvat (já za to budu rád), s dojmy z přijímaček – 

jak se vám dařilo, jaký máte pocit, že jste to zvládli nebo nezvládli………. 

Jinak odpovědi na úkoly do pátku 12.6.2020 na kecinot@email.cz  

Telekonferenci k výjimečnosti tohoto týdne přesuneme na pátek 10.30 hod!!! 

Myslím si, že tentokrát bude hodně potřeba. Možná to budete brát, že už o nic nejde. Znovu připomínám: 

tahle témata jsou na SŠ probírána nejvíce. 
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