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1. Priraď správny význam nasledujúcim pojmom a uveď, v ktorom období našich dejín sa často vyskytovali  
 v novinách, rozhlase či televízii.  

 Puč: 
 Buržoázia:   
 Monsterproces:  

 A) zinscenovaný súdny proces, ktorý je buď úplne celý umelo vykonštruovaný, alebo v ňom chýbajú pravidlá  

  spravodlivého procesu

 B) vládnuca trieda, ktorá podľa ideológie marxizmu vlastní prostriedky a vykorisťuje nižšie vrstvy

 C) sprisahanie, spiknutie, štátny prevrat alebo pokus oň

2. V 50. rokoch 20. storočia sa uskutočnili viaceré „monsterprocesy“. Uveď aspoň jeden z nich. 

 
 

Faktografické úlohy:

Pracovný list
pre SŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

Eduard Marek
(*1917 – †2022)

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-ss-filmy-a-podcasty/eduard-marek-1917-%e2%80%a02022-3/
https://www.pametnaroda.cz/cs/marek-eduard-20160614-0
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3. 21. februára 1948 sa v Československu dostala k moci Komunistická strana. Obrázok nižšie je fotografia  
 z tohto dňa.  Sú na nej zobrazení Vladimír Clementis (vľavo) a Klement Gottwald (vpravo), prvý komunistický  
 prezident Československa. Komu sa Gottwald prihovára? 

  

 

 

 

 

 

4.  Predchádzajúci obrázok porovnaj s tým, ktorý nájdeš nižšie. Uveď, v čom sa odlišujú. Kto na fotografii chýba?  
 Zisti, aký bol osud Vladimíra Clementisa.  

  

 

 

 

 

 

        

5. S Klementom Gottwaldom sa spája pojem „Kult osobnosti“. Vysvetli tento pojem. Uveď, ako sa jeho kult  
 osobnosti odrazil v československej spoločnosti. 

 

 

 

 

 
Zdroj: sk.wikipedia.org

https://dennikn.sk/1034818/pred-70-rokmi-si-komunisti-ukradli-moc-ako-si-na-to-spominaju-pamatnici-a-ako-to-dnes-vidi-milos-jakes/ 
https://dennikn.sk/1034818/pred-70-rokmi-si-komunisti-ukradli-moc-ako-si-na-to-spominaju-pamatnici-a-ako-to-dnes-vidi-milos-jakes/ 
https://zlin.rozhlas.cz/pred-70-lety-se-ze-zlina-stal-gottwaldov-cilem-bylo-vymazat-batu-z-pameti-lidi-7684647
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Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

1. Eduard Marek sa zúčastnil Pražského povstania. Zisti o tejto udalosti základné informácie.  
 Kedy sa povstanie uskutočnilo, prečo k nemu došlo, kto povstanie organizoval?

 

       

 

 

2. Vypočuj si krátku časť nahrávky pána Eduarda Mareka. Vysvetli, prečo komunistický režim  
 popravoval komunistov. 

 
 

 
 

 
 

3. Počas komunistického režimu bolo krátke obdobie, kedy sa obnovila skautská organizácia. Uveď, aká to  
 bola za organizácia, a v ktorých rokoch mohli skauti fungovať. Zisti, aké udalosti to umožnili. 

 
 

 
                        

 

 

 

 

4. Po Nežnej revolúcii v novembri 1989 bol v Československu obnovený demokratický politický systém a skautská  
 organizácia mohla opäť fungovať. Uveď, koľko rokov mal vtedy Eduard. Angažoval sa v organizácii aj  
 v tomto veku?

 
 

 
 

Zdroj: www.ahmp.cz/povstani/foto/043.jpg

Zdroj: www.pametnaroda.cz
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1. Skautská organizácia bola počas komunistického režimu v Československu zakázaná. Deti a mládež sa však  
 povinne združovali v inej organizácii – Pionierskej organizácii Socialistického zväzu mládeže (určenej pre deti  
 vo veku 9 – 15 rokov), ktorej činnosť riadila Komunistická strana. 

  Tvoja úloha: 
 Zisti, či boli v tejto organizácii združení tvoji rodičia, prípadne starí rodičia. Ak áno, urob s nimi na túto tému krátky  

 rozhovor. Ako na toto obdobie spomínajú? Čo všetko museli ako pionieri absolvovať? Ich rozprávanie doplň fotografiami  

 alebo predmetmi z tohto obdobia.  

2. 17. november 1989 si každoročne pripomíname ako Deň boja za slobodu a demokraciu,  
 ktorý je štátnym sviatkom.  
 
 Tvoja úloha: 
 Zisti, kedy bol tento sviatok oficiálne zavedený. Prostredníctvom analýzy článkov o slávení 17. novembra z posledných  

 rokov pred pandémiou (2018-2019) zisti, ako si tento sviatok pripomíname dnes. Na aké symboly odkazujeme? Prebiehajú  

 oslavy 17. novembra aj v uliciach mesta, v ktorom žiješ? Organizuje pri tejto príležitosti špeciálne oslavy vaša  

 škola? Kto sa k tejto udalosti vyjadruje v médiách? S akými osobnosťami sa oslavy spájajú? 

 

Projektové úlohy:

https://www.teraz.sk/import/nezna-revolucia-pamatny-den/106138-clanok.html

