Milí deváťáci,
na úvod pár informací:







bylo by fajn, kdyby jste se ozvali  Vy taková komunikativní třída a najednou „ticho
po pěšině“
je důležité, aby jste si psali zápisy (kdo má možnost tiskárny, klidně ji může využít),
protože po příchodu do školy by jste byli „ve skluzu“
čtěte řádně zadání – je rozdíl, jestli napíši „vypracujte referát“ nebo „zkuste vyhledat
informace“ (referát je povinný, informace dle vašeho zájmu)
referát (vámi vypracované svědectví) mi neposílejte, odevzdáte ho po příchodu do
školy
samostatné práce pište do sešitu z druhé strany a pokud vás vyzvu, vyfotíte je a
pošlete na můj e-mail nebo messenger
kdyby cokoliv, napište mi: viskovaukoly@seznam.cz

Určitě jste zaregistrovali, že jeden týden vám zadávám zápis a další týden pouze
samostatnou práci. Nyní je „opisovací“ týden 

ZÁPIS DO SEŠITU

50. LÉTA V ČSR
= nejtvrdší období komunismu
- vytvoření atmosféry strachu, omezení politických svobod a občanských práv – vše pod
kontrolou Státní bezpečnosti (StB)
Znaky:
 čistky v politice, hospodářství, kultuře
 politické procesy (vymyšlená obvinění, fyzické i psychické násilí – tresty smrti: Milada
Horáková, Rudolf Slánský, Heliodor Píka)
 ostrý boj x církvi (politické procesy s kněžími – umučen kněz Josef Toufar, zavírání
klášterů, pracovní tábory)
 1948 – 1953 popraveno cca 180 osob
 zhoršení životních podmínek (nedostatek spotřebního zboží)
 kontrola veřejného života (SNB = Sbor národní bezpečnosti)
 rozvoj těžkého a vojenského průmyslu (nařízení ze SSSR – hrozba Studené války)
 znárodnění půdy – vznik JZD (Jednotné zemědělské družstvo)
 likvidace soukromého vlastnictví

1953 – smrt Klementa Gottwalda, prezidentem ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ (měnová reforma)
1960 – nová ústava a změna názvu na ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA - ČSSR
Protikomunistický odboj




emigrace do zemí západní Evropy
vznik zájmových organizací: BBC, rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky
vydávání krajanských novin a časopisů (Pavel Tigrid)

Pokud si budete chtít zkrátit čas a zjistit jaké jsou vaše znalosti, doporučuji tento odkaz:
http://www.testpark.cz/testy
Těším se na další spolupráci 
Ingrid Víšková

