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PRACOVNÍ LIST PRO 2. STUPE≈ ZÁKLADNÍCH ·KOL A ODPOVÍDAJÍCÍ 
ROâNÍKY VÍCELET¯CH GYMNÁZIÍ

1. Minulost v obrazech

B) Fotografie zobrazuje mladé Američany protestující
proti angažmá Spojených států amerických ve válce
ve Vietnamu.

Zodpovězte následující otázky:

1) Co víte o válce ve Vietnamu?

2) Proč část americké veřejnosti požadovala ukončení
angažmá své země v tomto konfliktu?

3) Souvisely tyto protesty nějakým způsobem se
vzpourou mladých lidí proti tehdejší společnosti?
Proti čemu se mladí lidé bouřili?

4) Co víte o hnutí hippies (tzv. květinové hnutí), které
zažilo rozkvět právě na konci 60. let? Bylo možné
nalézt jeho příznivce také v Československu?

A) Fotografie zachycuje protesty československé veřejnosti na
Václavském náměstí v Praze proti okupaci země vojsky 
Varšavské smlouvy, ke které došlo 21. srpna roku 1968.

Zodpovězte následující otázky:

1) Z jakého důvodu došlo k okupaci Československa vojsky
států Varšavské smlouvy?

2) Jaká byla reakce československé veřejnosti na tuto událost?

3) Byl vpád vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa
doprovázen násilím?

4) Popište důsledky zmíněných událostí pro vývoj situace 
v Československu v letech 1968 a 1969.

1968
VZPOURA MLADÉ GENERACE

Muzea patří mezi tzv. paměťové instituce (dále např. archivy, knihovny),
které uchovávají pro budoucí generace předměty z minulosti. Mezi tě-
mito „svědky dob minulých“ můžeme najít např. předměty každoden-
ního života.

Na fotografii vidíte magnetofon značky Tesla ANP 210 Sonet Duo, vy-
ráběný v letech 1959–1965 v pardubické Tesle. Jednalo se o špičkový
přístroj vyvážený ve své době také do Západního Německa.

Otázky:

1) V šedesátých letech 20. století se stala jedním z prostředků vzdoru
tehdejší mladé generace po celém světě moderní populární hudba.
Znáte některé tehdejší celosvětově známé hudební skupiny/
zpěváky?

2) V době uvolnění politického režimu v Československu let šedesá-
tých ovlivňovala domácí hudební scénu populární hudba hraná na
Západě. Znáte některé tehdejší české populární hudební
skupiny/zpěváky?

3) Z jakého důvodu mohla být hudba (bigbít, rock
atd.) a její příznivci „trnem v oku“ tehdejšímu 
československému režimu?

4) Stávala se hudba vyjádřením určitých postojů či
názorů pouze v šedesátých letech 20. století?

5) Co pro vás osobně znamená hudba?

6) Vymyslete název pro současný novinový článek 
věnující se problematice vztahu mládeže a hudby
v šedesátých letech 20. století, který by co nejlépe
vystihoval tuto otázku.

5. Jsou tato tvrzení pro rok 1968 pravdivá?

6. Historie za zdmi muzea ukrytá …

Došlo k vpádu Sovětského svazu do Maďarska.

Československým prezidentem nebyl zvolen Alexander Dubček.

Byla zbořena Berlínská zeď.

V době vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa 
vládl v Sovětském svazu Josef V. Stalin.

Na protest proti okupaci Československa se upálil Jan Palach.

Jurij Gagarin jako první člověk vzlétl do vesmíru.

Pod vlivem protestů americké veřejnosti ukončily 
Spojené státy americké své angažmá ve válce ve Vietnamu.

Tento materiál vznikl v rámci projektu 
„Dotkni se 20. století!“, který je financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

www.dvacatestoleti.eu
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Arnošt Lustig (1926–2011) patřil mezi nejznámější česko-
slovenské spisovatele druhé poloviny 20. století. V Česko-
slovensku prožil i období tzv. Pražského jara, na které
později vzpomínal následovně:

„Bylo to skutečné jaro společnosti. To, čím hřejivost jara,
obnova života po tuhé zimě, osvěžuje. Bylo to krásné, do-
slova úžasné. Otevřely se hranice a lidé mohli volněji ces-
tovat. Chtěli vidět západ zatarasený zákazy, propagandou
a lžemi, chtěli žít volně, jako žijí lidé ve svobodných zemích.
Imperialismus přestával být strašidlem, které čeká jako
šelma za hranicemi, aby zhltlo země východní Evropy.

To všechno zděsilo vládce impéria, sovětské vůdce. Poslali
do země, která se rozezpívala svobodnějším životem,
vojska pěti armád. Nemohli to strpět, předznamenávalo to
jejich konec. Vyhnali 160 tisíc lidí do emigrace.

Vtrhli do země v noci jako lupiči. Uchvátili zemi. Potlačili
všechny svobody socialismu s lidskou tváří.“

Otázky k textům:

1) Jaké změny přineslo podle Arnošta Lustiga československé veřejnosti
tzv. Pražské jaro?

2) Jaké důsledky měla srpnová okupace pro Československo v následují-
cích desetiletích? Víte, o vojska jakých států se jednalo?

3) Proč spisovatel Arnošt Lustig – podobně jako další desetitisíce obyvatel
Československa – emigroval po roce 1968 do zahraničí?

2. Práce s textem

Plakátky reagující na okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. 

V roce 1968 došlo k celé řadě významných událostí. Spojte následující události se zemí, ke které se vztahují:

                                            Vláda Leonida Brežněva        Mexiko

                 Letní olympijské hry a úspěch gymnastky       Západní
                                                          Věry Čáslavské        Německo

                  Zavraždění Martina Luthera Kinga, vůdce 
                        afroamerického hnutí za lidská práva        Rumunsko

      Nástupcem Antonína Novotného v prezidentském       Spojené státy
                                    úřadu se stal Ludvík Svoboda        americké

              Protesty studentů berlínské univerzity proti
                                                     válce ve Vietnamu        Československo

         Tato země – člen Varšavské smlouvy – se nezú-
             častnila okupace Československa roku 1968        Sovětský svaz

3. Do následujícího textu doplňte níže uvedené výrazy:

4. Události roku 1968

Rok 1968 znamenal dramatický zvrat v dějinách Československa. Reformní proces, který bývá někdy ozna-

čován jako …………… a v jehož čele stál ……………, byl 21. srpna ukončen okupací vojsk pěti států …………

… . Protesty československých obyvatel vůči přítomnosti cizích vojáků a zastavení reforem vyvrcholily v lednu

1969 sebeupálením studenta …………… . Následný proces tzv. „normalizace“ vedl k opětovnému utužení re-

žimu. „Neklidný“ rok ale zažily i Spojené státy americké a další evropské země. Masivní protesty proti ………

…… již delší dobu zaměstnávaly americkou vládu. Ve Francii a v Německu se bouřila mladá generace. Fran-

couzští studenti se domáhali reforem vzdělávacího systému a své požadavky chtěli prosadit i za pomoci ob-

sazení několika univerzit, včetně pařížské …………… .

       Pražské            Varšavská           Sorbonna          Vietnamská              Jan                Alexander
          jaro                 smlouva                                           válka                 Palach                Dubček


