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METODICKÝ  LIST 

 
Název materiálu: Československo 1948-1989 
 
Autor materiálu: Mgr. Martin Kova čka 
 
Pro koho je materiál určen: 9. ročník (2. pololetí) – Člověk ve společnosti, Dějepis 
 
Časová dotace: 1. část – cca. 25 min, 2. část – cca. 20 min 
 
Postup: 1. část bude použita před probíráním tohoto tematického celku. Žáci se pokusí  

odpovědět na otázky, učitel následně sdělí žákům správné odpovědi. Žáci si vybarví 

jednotlivé části obrázku, tak jak je uvedeno v závorce, podle toho jestli byla jejich odpověď 

správná. Výsledkem je jasný grafický přehled o jejich znalostech a je uložen do portfolií. 

2. část bude použita po probrání tematického celku. Další postup je stejný jako v 1. části. 

Výsledné porovnání grafické části 1. a 2. žákům názorně ukáže, jak se ve svých znalostech 

zdokonalili. Oba materiály si uloží do portfolií. 

Odpovědi: 

1. 1948 

2. Klement Gottwald 

3. 1968 

4. Stalin 

5. Milada Horáková 

6. Gustav Husák 

7. Sametová revoluce 
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Za každou správnou odpověď vybarvi část obrázku, která je uvedena v závorce. 

Ve kterém roce došlo k převzetí moci v Československu Komunistickou stranou? 

_______________________________ (rukojeť srpu) 

Jak se jmenoval první komunistický prezident? 

_______________________________ (spodní polovina ostří srpu) 

Ve kterém roce došlo ke vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa? 

_______________________________ (horní polovina ostří srpu) 

Kdo byl vládcem Sovětského svazu v druhé světové válce a masový vrah? 

_______________________________ (spodní polovina rukojeti kladiva) 

Jak se jmenovala politička popravená ve vykonstruovaném procesu v roce 1950? 

_______________________________ (horní polovina rukojeti kladiva) 

Jak se jmenoval poslední komunistický prezident? 

_______________________________ (hlava kladiva) 

Jaký název měla revoluce, v jejímž čele stál v roce 1989 pozdější prezident V. Havel? 

_______________________________ (hvězda) 

 
 


