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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na státní svátky ČR, zejména na
17. listopad, na čtení s porozuměním a výběr důležitých
slov z textu.

Co je státní svátek?
Státní svátek ČR je den vymezený zákonem oslavující
českou státnost. Je to den pracovního klidu.

Přehled státních svátků ČR
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu (1993)
1. květen – Svátek práce
8. květen – Den vítězství ( 1945 – konec 2. světové války)
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ( 9. století)
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa ( 1415 )
28. září – Den české státnosti ( 935 – zavraždění knížete Václava)
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu (1918)
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii ( 1939 – uzavření českých
vysokých škol, 1989 – studentské protesty, které spustily sametovou revoluci)

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
Přečtěte si něco málo z historie….
17. listopadu 1939 se uskutečnila studentská demonstrace proti nacistické okupaci ,
při které byl zastřelen student Jan Opletal. Okamžitě poté došlo k uzavření vysokých
škol, perzekucím i popravám dalších studentů.
17. listopadu 1989 byla komunistickými úřady povolena studentská připomínka této
události, která se na Národní třídě v Praze změnila v otevřenou protikomunistickou
demonstraci. Ta však byla tvrdě potlačena policií, avšak odstartovala přechod ČR
k demokracii.

ÚKOL:
1. Najděte na internetu vysvětlení pojmů:
okupace - _________________________________________________________
perzekuce - _______________________________________________________
demonstrace - _____________________________________________________
totalita - _________________________________________________________
demokracie - ______________________________________________________
2. Společně si přečtěte a doplňte článek:
Nespokojenost lidí s vládou jedné strany vyvrcholila 17. listopadu roku ______.
Studenti i občané si v Praze připomněli 50. výročí smrti studenta Jana
__________________ . Proti nim surově zasáhla ___________. Na protest proti
tomuto zásahu se konaly po celé republice demonstrace a stávky. To byl
konec komunistické vlády. _____________________ odstoupil z funkce
prezidenta a jeho nástupcem byl jednomyslně zvolen ____________________.
Protože revoluce u nás proběhla bez většího násilí, je nazývána _____________
revolucí. Slováci chtěli žít v samostatném státě, proto se 1. 1. __________
Československá republika rozdělila na dva nové státy : na _________________
___________________ a _____________________________________________.

Správné řešení:
ÚKOL:
1. Najděte na internetu vysvětlení pojmů:
okupace – obsazení či přivlastnění
perzekuce – systematické pronásledování či hrubé zacházení
demonstrace – veřejný protest nebo veřejný projev
totalita – politický systém vládnoucí neomezenou a nekontrolovanou mocí
demokracie – forma vlády, případně státu, ve které je zdrojem moci lid
2. Společně si přečtěte a doplňte článek:
Nespokojenost lidí s vládou jedné strany vyvrcholila 17. listopadu roku 1989.
Studenti i občané si v Praze připomněli 50. výročí smrti studenta Jana
Opletala . Proti nim surově zasáhla Veřejná bezpečnost. Na protest proti
tomuto zásahu se konaly po celé republice demonstrace a stávky. To byl
konec komunistické vlády. Gustav Husák odstoupil z funkce
prezidenta a jeho nástupcem byl jednomyslně zvolen Václav Havel.
Protože revoluce u nás proběhla bez většího násilí, je nazývána sametovou
revolucí. Slováci chtěli žít v samostatném státě, proto se 1. 1. 1993
Československá republika rozdělila na dva nové státy : na Českou republiku
a Slovenskou republiku.
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