
3.června 2020, 9.A a 9.B  
V minulém úkolu jste jistě poměrně snadno doplnili „Chartu 77“ a v roce 1989 pád Berlínské zdi. 

Cílem dnešního poznání by měla být osudová devítka v našich moderních dějinách – rok 1989. Za 

normální výuky bychom ho probírali cca ve stejnou dobu, ale za jiných okolností, a proto vás několik 

dnů před přijímacími zkouškami nebudu zatěžovat hledáním informací (s výjimkou jednoho jména) 

Tentokrát tedy „pouze“ zápis si alespoň opište nebo vytiskněte, abyste měli ucelený základní přehled.   

I když si to nyní neuvědomujete, tak mnozí z vás se s dějepisem setkáváte naposledy, anebo se s ním 

v dalším studiu setkáte jen v  minimalizované podobě (samozřejmě, ne všichni, záleží, jakou školu  

nebo obor budete dále studovat). 

Pravidelný cyklus dálkové výuky 2x týdně přerušíme v pondělí 8.června, protože tento 

den pro vás bude mít zcela jinou náplň a já vám přeji, aby vám přijímací zkoušky na 

střední školy či učební obory dopadly dobře a splnila se vaše očekávání.   

Za týden, tedy ve středu 10.června budeme ještě pokračovat stručným vzpomenutím vývoje po roce 

1989 a ve zbývajících setkáních vám připravím soubory videoodkazů – jednak k sametové revoluci a 

pak se vrátíme formou zajímavostí ještě k některým tématům dějin po roce 1948. 

 

Zápis:         (co je červeně, neopisuj)     doporučuji video 

 

Sametová revoluce  

- 17.11.1989 => k mezinárodnímu dni studentstva povolena demonstrace, 

studenti připomínají rok 1939, na Národní třídě proti nim tvrdě zakročeno  

 18.11. – stávka studentů a divadel, 19.11. vznik OF (Občanské fórum), 

na Slovensku Veřejnost proti násilí (VPN) 

 26.11. – dialog s OF zahájil za KSČ premiér Ladislav Adamec 

 27.11. – generální stávka 

- prosinec 1989  

 v ústavě zrušen článek o vedoucí úloze KSČ 

 vláda Národního porozumění (vedle KSČ též lidovci, socialisté, OF a VPN) 

 předsedou Federálního shromáždění A. Dubček 

 29.12.1989 prezidentem disident a dramatik _______ _______ 

- mimo zbité studenty nebylo mrtvých (jen fáma o mrtvém studentovi), 

proto se revoluci  říká sametová, něžná  

- zajímavost – tzv. konspirační teorie  (vysvětlují  události jako výsledek 

spiknutí či jiných procesů, než jak jsou věci známy) – konspirační teorie 

k roku 1989 např. říká, že předání  moci bylo domluveno  

 

Video  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI  - sametová revoluce z animovaného seriálu „Dějiny udatného čs.národa“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITaQGPE2vMQ – humorná televizní scénka herců Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera na 

téma Sametové revoluce 

https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI
https://www.youtube.com/watch?v=ITaQGPE2vMQ

