
Československo ve II. polovině 20. století – Obnova demokracie a rozpad Československa                                                                   
(Učebnice str. 138-141)                …………………………… 

 

Doplň podle události do tabulky správné datum protikomunistických demonstrací a uveď, o která kulatá 
výročí se jednalo. 

 

Seřaď události sametové revoluce tak, jak následovaly za sebou. 
 

……. stávka studentů a divadel 

……. studentská demonstrace ukončená zásahem VB na Národní tříd 

.…… předsedou Federálního shromáždění zvolen Alexandr Dubček 

……. zvolení Václava Havla prezidentem  

          ……. vznik Občanského fóra 

 

Propoj sloupce a získej věty o Václavu Havlovi. Zapisuj si písmena a doplň citát V. Havla.  

 

 

Rozhodni o pravdivosti uvedených vět a zjisti, jak se jmenuje slovenský herec, který se 
stal představitelem Veřejnosti proti násilí. 

 

 



⇨ 138 V roce 1990 se změnil název státu na .................. a ......................... …………………………. Republika (ČSFR). 

Domácí politika: 

Po prvních svobodných volbách v červnu 1990 se rozpadlo 

Občanské fórum a do popředí české politiky se dostala Občanská 

demokratická strana (ODS) vedená Václavem Klausem. Vedoucí 

pozici na Slovensku měla strana Hnutí za demokratické Slovensko 

(HZDS) v čele s Vladimírem Mečiarem.                        

                              ............................. a ............................. 

Zahraniční politika: 

K významným úspěchům naší zahraniční politiky patřilo dosažení odchodu sovětských vojáků (1991). ⇦ 123 Odkdy sovětská vojska okupovala naše území? ................................................................................ 

Vyhledej slova a doplň je do vět. 

 

Představitelé ODS a HZDS se v roce 1992 dohodli na rozdělení státu.          →   1. ledna 1993 

             Česká republika          Slovenská republika⇨ 140 Prvním českým prezidentem se stal Václav .................................. . V roce 1999 vstoupila ČR do 

................................ a v roce ................................ se stala členem ............................................ unie. 

V letech 2003-2013 byl prezidentem …………………………………. 

Od roku 2013 je prezidentem Miloš ......................................   

 

 

Píše se rok 2020.  

Česká republika je demokratický stát. Je součástí významných evropských a světových organizací. Dosáhla řady 

úspěchů v oblasti kultury, vědy i sportu. Na druhé straně se musí potýkat i s řadou problémů v oblasti 

ekonomické, sociální, školské a oblasti vztahů mezi lidmi. 

Prezident ................................................  

Premiér ................................................... 

Koalice vládnoucích stran .................................................................................................................................... 


