Pracovný list
pre SŠ

Jarmila Stibicová
vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

Faktografické úlohy:
1.

Ako sa volá obdobie, ktorým prechádzala československá spoločnosť v 60. rokoch 20. storočia
a ktoré vyvrcholilo na jar 1968? Vyber si 1 správnu odpoveď zo 4 možností.

2.

3.

A)

Socializmus s ľudskou tvárou

B)

Pražská jar

C)

Obroda Československa

D)

Mäkký socializmus

Vyber správny význam slova NORMALIZÁCIA.
A)

Návrat k normálnemu spôsobu života, ktorý umožňoval slobodu prejavu

B)

Reforma spoločenského života postavená na demokratickom základe

C)

Návrat k pomerom pred rokom 1968.

Vyber, ktorý obrázok v tebe evokuje pojem INDUSTRIALIZÁCIA.

A

B
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3.

Na časovej osi zaznač nasledujúce udalosti:
Nežná revolúcia Nástup komunistického režimu Vznik Slovenskej republiky Sviečková manifestácia Pražská jar Charta 77

1948

4.

1968

1977

1988

1989

1993

Uveď kontext ku karikatúre s názvom Prevracač. Z akého obdobia podľa teba karikatúra pochádza?
Čo znamenajú na nej uvedené symboly?
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Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:
1.

Po roku 1968 došlo v Československu k tzv. normalizácii. Jej obeťou sa stala aj pani Jarmila Stibicová.
Ako sa normalizácia prejavila v jej živote?

									

https://www.pametnaroda.cz/cs/stibicova-jarmila-1933

2.

Vypočuj si podcast a porozmýšľaj, aké formy nátlaku režim najčastejšie využíval pri perzekúciách.

3.

Fotografia s pani Stibicovou zobrazuje aj významnú osobnosť československých a českých dejín.
Identifikuj osobu na fotografii a uveď jej meno. Akú pozíciu táto osobnosť zastávala pred rokom
1989 a po roku 1989?
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4.

Pani Jarmila Stibicová spolupracovala po roku 1989 s organizáciou Amnesty International.
Čo je náplňou práce tejto organizácie?

5.

Prečítaj si ešte raz príbeh pani Jarmily a uveď, ktorý zážitok považuje za najhorší a prečo?
Porovnaj ho so súčasnými podmienkami vo väzení.

Projektové úlohy:
1.

Tesne po Nežnej revolúcii si Jarmila myslela, že Komunistická strana sa nemusí zakázať.
Neskôr svoj názor zmenila.

						
www.pametnaroda.cz/cs/stibicova-jarmila-1933

Tvoja úloha:
Vypočuj si nahrávku pani Stibicovej. Vytvor zoznam, v ktorom uvedieš svoje názory. Prečo by mala byť Komunistická strana
zakázaná a prečo nie? Porovnajte a diskutujte o vašich zoznamoch so spolužiakmi.

2.

V roku 2021 vzniklo na Slovensku prvé múzeum, ktoré sa venuje pripomínaniu si obetí komunizmu u nás.
Tvoja úloha:
Zisti, v ktorom meste sa toto múzeum nachádza a pozorne si prezri stránku tohto múzea. Pred spolužiakmi predstav
akým témam sa múzeum venuje.
Alternatívna úloha: Napíš krátku esej, prečo je dôležité zriadenie takého múzea.

3.

Na Slovensku nebol občiansky disent proti režimu tak silný ako v Čechách. Proti komunistickému režimu
sa však organizovali skupiny ľudí.
Tvoja úloha:
Podľa prvej fotografie identifikuj o akú skupinu ľudí išlo. Porozmýšľaj, prečo sa proti režimu postavili práve títo ľudia?
Druhá fotografia znázorňuje najväčšiu protirežimnú akciu vo verejnom priestore zorganizovanú na Slovensku pred rokom
1989. Zisti, o akú akciu išlo a uveď kedy sa uskutočnila? Zisti, či a ako sa táto udalosť pripomína v súčasnosti.
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Zdroj oboch fotografií: Jašek, P. – Neupauer, F. – Podolec, O. – Jakubčin, P. Sviečková manifestácia I. Štúdie.
Spomienky a svedectvá. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2015. 274 s.
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