Pracovný list
pre ZŠ

Jarmila Stibicová
prečítajte
príbeh

vypočujte
podcast

Faktografické úlohy:
1.

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy znamenal koniec snáh o reformovanie komunistického režimu
v Československu. Kedy k tejto udalosti došlo? Vyber správnu možnosť.

2.

A)

21. 8. 1960

B)

21. 8. 1989

C)

21. 8. 1968

Na obrázkoch vidíš viaceré osobnosti československých dejín 60. a 70. rokov 20. storočia. Títo ľudia
pôsobili v politike, umení či športe. Priraď ich mená k obrázkom a uveď akej profesii sa venovali.
A)

Alexander Dubček 		

B)

Ondrej Nepela 		

C)

Hana Hegerová 		

D)

Věra Čáslavská 		
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3.

Na časovej osi zaznač nasledujúce udalosti. Vieš doplniť aj presné dátumy udalostí?
Charta 77   Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa   Nežná revolúcia   Sviečková manifestácia

1968

4.

1977

1988

1989

Doplň do uvedenej vety informácie:
Komunistický režim bol politický režim, ktorý v Československu existoval od roku
Režim bol charakteristický tým, že v ňom vládla

5.

do roku

(názov politickej strany)

Priraď význam slov, k jednotlivým pojmom.
A)

samizdat					

príslušník nižšej sociálnej (robotníckej) vrstvy

B)

disident

človek odmietajúci vládnúcu ideológiu

C)
		
proletár

				
				

tajne vydávaný časopis alebo kniha

Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:
1.

Jarmila Stibicová vyštudovala povolanie učiteľky. Od konca 60. rokov však nemohla toto povolanie
vykonávať. Prečo? Aké povolanie vykonávala až do pádu komunistického režimu v roku 1989?

					

2.

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

Kvôli jej disidentskej činnosti bola často vypočúvaná. Kto ju vypočúval? A ako výsluchy prebiehali?
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3.

Rok 1989 predstavoval v živote pani Jarmily veľkú zmenu. Okrem učiteľskej činnosti sa mohla venovať
aj iným témam. Doplň do nasledujúcej vety slová z jej výroku.
„V politice je člověk velice často zatažen do věcí, se kterými nesouhlasí,“ říká chartistka z Pardubic. Nadále však zůstala
členkou komisí při zastupitelstvu, podmínkou ovšem bylo, aby šlo o skutočnou práci, nikoli politickou činnost. „Stála jsem
u vzniku

, připadalo mi důležité, aby k policii přišli

češtiny překládá jako výchova

4.

Podílela jsem se na tom, co se do

“

Pani Jarmila Stibicová sa po roku 1989 začala venovať aj šíreniu povedomia o ľudských právach a okrem
iného spolupracovala s organizáciou Amnesty International. Vieš vymenovať aspoň tri základné
ľudské práva?
právo na

		

právo na
právo na
								Zdroj: www.pametnaroda.cz/cs/stibicova-jarmila-1933

5.

Vypočuj si nahrávku pani Jarmily Stibicovej. O akých zákazoch rozprávala?

						
www.pametnaroda.cz/cs/stibicova-jarmila-1933
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Projektové úlohy:
1.

O invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 existuje niekoľko filmov.
Medzi najznámejšie patrí film Pelíšky alebo film Rebelové.
Tvoja úloha:
Vyber si jeden zo spomínaných filmov a pozri si ho. Na film napíš krátku filmovú recenziu. (opíš hlavné postavy, základnú
dejovú linku, napíš ako sa hlavné postavy v príbehu zachovali)

2.

Po páde komunistického režimu došlo k veľkým zmenám. Patrilo k nim aj premenovanie ulíc v slovenských
mestách. Najprv sa zvyčajne premenovali ulice, ktoré oslavovali osobnosti spojené s režimom alebo
Sovietskym zväzom.
Tvoja úloha:
Zisti, či sa v tvojom meste nachádzali pred rokom 1989 takéto ulice. Ako sa volajú dnes? Kde sa tieto ulice nachádzali?
Uveď aspoň 3 príklady.

3.

Na obdobie socializmu mnohí spomínajú s nostalgiou. Častokrát je to spôsobené aj tým, že ľudia
spomínajú na svoju mladosť a priateľstvá. Každá rodina má svoje vlastné spomienky.
Tvoja úloha:
Opýtaj sa rodičov alebo starých rodičov (či iných rodinných príslušníkov) na to, ako si spomínajú na svoje detstvo počas
socializmu. Zisti, aká bola ich obľúbená kapela, spevák/speváčka, herec/herečka. Zisti tiež ako trávili svoj voľný čas a aké
boli ich záľuby. Vyhľadaj doma fotografie z tohto obdobia.
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