I.

Na základě obrázků charakterizujte požadavky demonstrantů v letech 1989 – 1990

Foto 1 – Albertov 17. listopad 1989 (PN)

Foto 3 – Národní třída 17. listopad 1989 (ČTK)
Sedláček)

Foto 5 – Děčín, jaro 1990 (M. Rada)

Foto 7 – Socha sv. Václava Praha (ÚSTR)

Foto 2 – Albertov 17. listopad 1989 (ČTK)

Foto 4 – Praha, asi 10. prosinec 1989 (H.

Foto 6 – Praha, listopad – prosinec ´89 (J. Štreit)

Foto 8 – (ÚSTR)

II.

Na základě ukázky charakterizujte autora vzpomínky na rok 1989:

Věk v roce 1989, postoj k situaci, politické smýšlení, hodnocení vývoje po roce 1989,
jaká byla jeho/její očekávání, hodnotí nějakým způsobem svou roli?
Považujete tento způsob vzpomínání na rok 1989 za obvyklý?
Jak vzpomínka koresponduje s předchozími fotografiemi?

III.

Charakterizujte OF, nepoužívejte slova uvedená níže:

Program OF: Co chceme (26. listopad 1989)
1. demokratický stát v duchu Deklarace lidských a občanských práv
2. pluralitní politický systém
3. samostatná zahraniční politiku, která zabezpečí Československu
integraci "do Evropy"
4. rovnoprávné druhy vlastnictví
5. sociální spravedlnost
6. důstojné životní prostředí
7. demokratizace kultury, školství
OF byla…….
…
…
Případně srovnejte další okolnosti z listopadu 1989 na:

IV.

Rozhodněte, zda dnešní Česká republika splňuje kritéria, která si vytýčilo OF roku 1989
(využijte značek či odpovědí: ano, ne, nevíme, nezajímá nás…, svůj návrh zdůvodněte)

1. demokratický stát
2. pluralitní politický systém
3. samostatná zahraniční politika integrovaná v Evropě
4. rovnoprávné druhy vlastnictví
5. sociální spravedlnost
6. důstojné životní prostředí
7. demokratická kultura, školství

V.

Srovnejte svoje znalosti s ukázkou:
Proč se jí tehdy smáli?
Připadá vtipná i vám?
Ano, protože:……..
Ne, protože:………..

VI.

Klíčové procesy po roce 1989: vyhledejte vysvětlení, charakterizujte jednou větou a
odhadněte předchozí situaci (před změnami 1989 – 1993):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

VII.

rehabilitace a restituce
lustrace
bourání železné opony, svobodné cestování
svobodné volby a soutěž politických stran
ekonomická transformace, privatizace
vytváření právního státu
integrace do evropských a dalších struktur
korupce a tunelování, daňové úniky (krachy bank a podniků)
nacionalizace
zlepšování životního prostředí
„západní“ životní styl a hodnoty

Zamyšlení na závěr:
Charakterizujte roli mladých lidí pro vývoj české (československé společnosti) – Jak jejich
smrt, případně zpráva o jejich smrti ovlivnila další události?
Název státu

1939

1969

1989

Student

Jan Opletal a
Václav
Sedláček
Jan Palach a
Jan Zajíc a
další
Martin Šmíd

Událost
(podrobněji)

Reakce
veřejnosti,
státu

