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              Nové Československo 2 

 

Mnoho lidí, kteří zažili bídu v době hospodářské 

krize i za války, chtěli změnit svůj život a přáli si 

stát, který by se postaral o všechny. Uvěřili slibům 

komunistů a zvolili si jejich stranu, aby vládla. 

Začalo období budování socialismu. 

 

1. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá, 

rozhodni          ANO  NE 

 

Komunisté převzali ve státě všechnu moc v roce 1968    V  T 

Všechny továrny, firmy a obchody patřily státu         O    E 

Budováním nových továren bylo poškozováno 

životní prostředí         T    Ř 

Ceny a výběr zboží byly ve všech obchodech stejné   A    O 

Lidé mohli svobodně cestovat, kam chtěli    J    L 

Všichni lidé dostali práci       I    E 

Novináři mohli psát otevřeně o problémech 

a upozorňovat na chyby politiků      N    T 

V kinech i v televizi se mohly promítat pouze filmy 

povolené komunistickou stranou      A    O 

 

Doplň slovo  

 

 

 

2. Pokus se vysvětlit tento 

pojem:_______________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
 

3. V roce 1960 dostal náš stát nový název. Doplň 

chybějící slovo: 

Československá _______________________republika 

(zkratka ČSSR). 

 

4. Doplň chybějící části textu, použij nápovědu:  

 

V průběhu šedesátých let došlo k uvolnění  

komunistické totalitní vlády. Hovoříme o ____________  

_______________________________. Život se zlepšoval,  

lidem se dařilo. V čele demokratických změn stál  

_________________________________. Tato doba bývá  

označována jako ____________________________________. 

Proti tomuto tvrdě zasáhl __________________________. 



Jeho armáda (spolu s vojsky dalších států) obsadila 

_________________________ naše území. 

V Československu byla obnovena _____________________. 

Prezidentem byl ____________________________________. 

 

(nápověda: pražské jaro, Alexandr Dubček, socialismus 

s lidskou tváří, Gustav Husák, 21. srpna 1968, Sovětský svaz, 

totalitní vláda) 

  

5. Proti okupaci a způsobu vládnutí komunistické 

strany se postavila občanská iniciativa, která 

v lednu 1977 vydala prohlášení nazvané _____________. 

V čele této skupiny stál ___________________________. 

 

6. Jakou událostí začala „sametová revoluce“ ? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

7. Kdy to bylo? Označ správnou odpověď: 

a) 28. říjen 1989 b) 17. listopad 1989  

c) 17. listopad 1988 

 

8. Kdy vznikla Česká republika? 

a) 1. ledna 1992  b)1. ledna 1993   

c) 1. května 2004 

 

9. Který další nový stát vznikl ve stejný den? 

_____________________________________________________ 

 

10. Hlavou státu je prezident. Kdo byl prvním 

prezidentem České republiky? ________________________ 

 

11. Kdo je současný prezident? 

_____________________________________________________ 

 

12. V hodinách vlastivědy jsme si už povídali o 

několika prezidentech. Dovedeš rozluštit jejich 

anagramy a očíslovat v pořadí, v jakém stáli v čele 

našeho státu. 

___ NEBŠE VARDED     -    ________________________ 

___ KÁSUH GÁVSTU     -    ________________________ 

___ MELKENT WALDGOTT -    ________________________ 

___ SARYKAM G.T.     -    ________________________ 

___ LEVHA LAVCÁV     -    ________________________ 



 

13. Dokážeš k sobě přiřadit správně následující data 

a události? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Některé události byly pro dějiny státu zvlášť významné. 

Vybarvi data, která patří státním svátkům České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28. říjen 1918 

  1. leden 1993 

  21. srpen 1968 

  25. únor 1948 

 17. listopad 1989 

Převzetí moci komunisty 

Vznik České republiky 

Vpád sovětských vojsk  

Vznik Československé rep. 

Konec komunistické vlády 



Řešení:          Nové Československo 2 

 

Mnoho lidí, kteří zažili bídu v době hospodářské 

krize i za války, chtěli změnit svůj život a přáli si 

stát, který by se postaral o všechny. Uvěřili slibům 

komunistů a zvolili si jejich stranu, aby vládla. 

Začalo období budování socialismu. 

 

1. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá, 

rozhodni          ANO  NE 

 

Komunisté převzali ve státě všechnu moc v roce 1968    V  T 

Všechny továrny, firmy a obchody patřily státu         O    E 

Budováním nových továren bylo poškozováno 

životní prostředí         T    Ř 

Ceny a výběr zboží byly ve všech obchodech stejné   A    O 

Lidé mohli svobodně cestovat, kam chtěli    J    L 

Všichni lidé dostali práci       I    E 

Novináři mohli psát otevřeně o problémech 

a upozorňovat na chyby politiků      N    T 

V kinech i v televizi se mohly promítat pouze filmy 

povolené komunistickou stranou      A    O 

 

Doplň slovo  

 

  

 

2. Pokus se vysvětlit tento pojem: druh diktatury, 

nedemokratický režim jedné strany, vládnoucí 

neomezenou, nekontrolovatelnou mocí 

 

_____________________________________________________ 
 

3. V roce 1960 dostal náš stát nový název. Doplň 

chybějící slovo: 

Československá socialistická republika 

(zkratka ČSSR). 

 

4. Doplň chybějící části textu, použij nápovědu:  

 

V průběhu šedesátých let došlo k uvolnění  

komunistické totalitní vlády. Hovoříme o socialismu 

s lidskou tváří. Život se zlepšoval,  

lidem se dařilo. V čele demokratických změn stál  

Alexandr Dubček. Tato doba bývá  

označována jako „pražské jaro“. 

  T   O   T   A   L   I   T   A 



Proti tomuto tvrdě zasáhl Sovětský svaz. 

Jeho armáda (spolu s vojsky dalších států) obsadila 

21. srpna 1968 naše území. V Československu byla 

obnovena  totalitní vláda. 

Prezidentem byl Gustav Husák. 

 

(nápověda: pražské jaro, Alexandr Dubček, socialismus 

s lidskou tváří, Gustav Husák, 21. srpna 1968, Sovětský svaz, 

totalitní vláda) 

  

5. Proti okupaci a způsobu vládnutí komunistické 

strany se postavila občanská iniciativa, která 

v lednu 1977 vydala prohlášení nazvané Charta 77. 

V čele této skupiny stál Václav Havel. 

 

6. Jakou událostí začala „sametová revoluce“ ? 

Pokojná manifestace – průvod studentů v Praze 

 

7. Kdy to bylo? Označ správnou odpověď: 

a) 28. říjen 1989 b) 17. listopad 1989  

c) 17. listopad 1988 

 

8. Kdy vznikla Česká republika? 

a) 1. ledna 1992  b)1. ledna 1993   

c) 1. května 2004 

 

9. Který další nový stát vznikl ve stejný den? 

   Slovenská republika 

 

10. Hlavou státu je prezident. Kdo byl prvním 

prezidentem České republiky?  Václav Havel 

 

11. Kdo je současný prezident? Miloš Zeman 

 

12. V hodinách vlastivědy jsme si už povídali o 

několika prezidentech. Dovedeš rozluštit jejich 

anagramy a očíslovat v pořadí, v jakém stáli v čele 

našeho státu. 

 2  NEBŠE VARDED     -   Edvard Beneš 

 4  KÁSUH GÁVSTU     -   Gustav Husák 

 3  MELKENT WALDGOTT -   Klement Gottwald 

 1  SARYKAM G.T.     -   T. G. Masaryk 

 5  LEVHA LAVCÁV     -   Václav Havel 

 



13. Dokážeš k sobě přiřadit správně následující data 

a události? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Některé události byly pro dějiny státu zvlášť významné. 

Vybarvi data, která patří státním svátkům České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28. říjen 1918 

  1. leden 1993 

  21. srpen 1968 

  25. únor 1948 

 17. listopad 1989 

Převzetí moci komunisty 

Vznik České republiky 

Vpád sovětských vojsk  

Vznik Československé rep. 

Konec komunistické vlády 
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