Max. počet bodů: 52
Doplň na vynechaná místa:
Rok 1968 znamenal dramatický zvrat v dějinách Československa. Reformní proces, který bývá někdy
označován jako …Pražské jaro…. a v jehož čele stál …Alexander Dubček…, byl 21. srpna ukončen
okupací vojsk pěti států …Varšavské smlouvy..
Protesty československých obyvatel vůči přítomnosti cizích vojáků a zastavení reforem vyvrcholily
v lednu 1969 sebeupálením studenta …Jana Palacha….
Následný proces tzv. „normalizace“ vedl k opětovnému utužení režimu.
„Neklidný“ rok ale zažily i Spojené státy americké a další evropské země. Masivní protesty proti … válce
ve Vietnamu……již delší dobu zaměstnávaly americkou vládu.
Ve Francii a v Německu se bouřila mladá generace. Francouzští studenti se domáhali reforem
vzdělávacího systému a své požadavky chtěli prosadit i za pomoci obsazení několika univerzit, včetně
pařížské …Sorbonny .
Napiš celá jména těchto osobností:

Jan Palach

………………………….

Věra Čáslavská

…………………….

Alexander Dubček

…………………………..

Leonid Brežněv

Miloš Forman

…………………........... ……………………………

1. Příjmení posledního předlistopadového předsedy vlády. (Adamec)
2. Zkratka euroatlantického vojenského paktu, do něhož ČR přispěním V. Havla vstoupila v roce 1999. (NATO)
3. Kontrola a omezování sdělování informací. (cenzura)
4. Název divadla, v němž působil V. Havel v 60. letech jako jevištní technik a později také jako dramaturg. (Na Zábradlí)
5. Příjmení studenta, na uctění jehož památky byla svolána studentská manifestace dne 17. 11. 1989. (Opletal)
6. Část názvu první významné hry V. Havla (1963, _Zahradní slavnost).
7. Křestní jméno generálního tajemníka ÚV KSČ, který rezignoval dne 24. 11. 1989. (Milouš)
8. Zkratka politického hnutí, jež vzniklo 19. 11. 1989. (OF)
9. 29. dne tohoto měsíce byl zvolen ve Vladislavském sále Pražského hradu V. Havel (jediný kandidát) devátým československým
prezidentem. (prosinec)
10. Název manifestu zveřejněného dne 29. 6. 1989, který žádal svobodu a demokracii. (Několik vět)
11. Část názvu nezávislé iniciativy založené v listopadu roku 1988, jejímž cílem bylo sledovat dodržování a porušování lidských práv v
tehdejším Československu (Československý helsinský výbor).
12. Příjmení studenta, na jehož paměť bylo konáno v lednu 1989 pražské vzpomínkové shromáždění, jež bylo policií brutálně potlačeno.
(Palach)

