
DĚJEPIS – 9. ROČNÍK 

 

Život v socialistickém státě učebnice str. 49 – 50   PS str. 35 

• Přečti si v učebnici téma Život v socialistickém státě 

• Svými slovy zopakuj to, co jsi četl – čti nahlas 

• Vyhledej pojmy združstevňování, JZD 

• Vypiš si nejdůležitější poznatky (jsou vytištěné silně) v bodech, text doplň obrázkem, který 

můžeš vyhledat na internetu a vytisknout 

• Odpověz si na otázky na konci textu 

• Nezapomeň doplnit pracovní sešit str. 35 

 

Přečti si text v učebnici na str. 52 a odpověz na otázky str. 51 

 

Rok 1968 – okupace Československa sovětskou armádou        učebnice str. 54 – 55    PS str. 36 - 37 

• Přečti si v učebnici téma Rok 1968 – okupace Československa sovětskou armádou 

• Svými slovy zopakuj to, co jsi četl – čti nahlas 

• Odpověz si na otázky: Co vedlo Sovětský svaz k okupaci Československa v srpnu 1968? Proč 

se upálil Jan Palach? 

• Vypiš si nejdůležitější poznatky (jsou vytištěné silně) v bodech, text doplň obrázkem, který 

můžeš vyhledat na internetu a vytisknout, doplň si jméno Evžen Plocek z Jihlavy (ženatý, syn) 

– 3. živá pochodeň 

• Odpověz si na otázky na konci textu 

• Nezapomeň doplnit pracovní sešit str. 36 – 37 

 

Využij informací z internetu např.: Dějiny udatného českého národa (Pražské jaro),  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-

smlouvy-21-srpen-151617 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10178479416-poselstvi-jana-palacha 

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/216517-pred-44-lety-se-upalil-jan-zajic-

studenti-o-nem-natocili-dokument/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_Plocek,  apod. 

 

Období normalizace           učebnice str. 56 – 57     PS str. 38 - 39 

• Zopakuj si Rok 1968 

• Zjisti, co znamenají slova normalizace a  „železná opona“ 

• Přečti si v učebnici téma Období normalizace 

• Vypiš si nejdůležitější poznatky (jsou vytištěné silně) v bodech, text doplň obrázkem 

• Požádej rodiče nebo prarodiče, jak si tuto dobu pamatují 

• Odpověz si na otázky na konci textu 

• Nezapomeň doplnit pracovní sešit str. 36 - 37 

 

Využij informací z internetu např. videí: Dějiny udatného českého národa (Normalizace), Google 

- fotografie  
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