Vyzkoušejte si své znalosti v oblasti našich dějin při výročí 17. listopadu.
Správné a vysvětlující odpovědi jsou pod kvízem.

1. Co v České republice oslavíme 17. listopadu 2020?
1.
2.
3.
4.

Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studentstva
31. výročí sametové revoluce
Všechny odpovědi jsou správné

2. Jaké období odstartoval 17. listopad 1989?
1.
2.
3.
4.

Proces Normalizace
Sametovou revoluci
Období Protektorátu Čechy a Morava
ČSSR (Československou socialistickou republiku)

3. Jaký prezident byl v úřadu dne 17. listopadu 1989?
1.
2.
3.
4.

Ludvík Svoboda
Václav Havel
Gustav Husák
Alexander Dubček

4. Co to byla Sametová revoluce?
1. Období revolučních změn vedoucích k pádu komunistického režimu.
2. Bolševický převrat v listopadu 1917 v Rusku, který byl charakterizován silným
mocenským bojem mezi bolševiky a menševiky.
3. Ozbrojené povstání českého lidu proti německým okupantům.
4. Přechod od demokracie k totalitě, připojení k sovětskému mocenskému bloku, počátek
útlaku obyvatelstva, příčina ekonomického úpadku a obrovské emigrační vlny
obyvatelstva.

Co se stalo 17. listopadu 1939?
1. Jan Zajíc se upálil na protest proti okupaci Československa
2. Do Československa vtrhli armády Varšavské smlouvy
3. Po pohřbu Jana Opletala vznikly demonstrace, které byly potlačeny vojenskou silou,
zavřeny vysoké školy a popraveno devět vedoucích představitelů vysokoškoláků.
4. Byla přijata nová lidově-demokratická ústava Československa

6. Co znamená proces normalizace?

1. Represivní potlačení Pražského jara a obnovení vedoucí pozice komunistické strany
2. Období politického uvolnění v Československu v roce 1968
3. Kroky podnikané reformními členy komunistické strany k vyšší demokratizaci
společnosti.
4. Zbrojení vojenské složky státu, příprava vojáků a nábor nových členů.

7. Kdo to byl Jan Palach?
1. Student, který obětoval život na protest okupaci Československa armádami států
Varšavské smlouvy.
2. Československý prezident v letech 1975 – 1989
3. Vědec a signatář Charty 77
4. Hlasatel na rádiu Svobodná Evropa

8. Kdo byl posledním prezidentem Československa a
zároveň prvním prezidentem České republiky?
1.
2.
3.
4.

Václav Klaus
Václav Havel
Tomáš Garrigue Masaryk
Miloš Zeman

9. Jak se jmenovala česká neformální občanská iniciativa,
která kritizovala politickou a státní moc za nedodržování
lidských práv a svobod?
1.
2.
3.
4.

Charta 77
Občanské fórum
Solidarita
Veřejnost proti násilí

1. Co v České republice oslavíme 17. listopadu 2020?
1.
2.
3.
4.

Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studentstva
31. výročí sametové revoluce
Všechny odpovědi jsou správné

Den boje za svobodu a demokracii vyplývá z listopadu roku 1989, kdy se česká společnost
vzbouřila proti komunistickému režimu, a začalo období sametové revoluce, které vedlo ke
svobodnému Československu. Mezinárodní den studentstva vyplývá z listopadu roku 1939,
kdy po pohřbu Jana Opletala, který byl zavražděn německými vojáky na demonstraci proti
nacistickému režimu, byla rozehnána demonstrace studentů, zavřeny vysoké školy a
zavražděno devět vedoucích představitelů vysokoškoláků.

2. Jaké období odstartoval 17. listopad 1989?

1.
2.
3.
4.

Proces Normalizace
Sametovou revoluci
Období Protektorátu Čechy a Morava
ČSSR (Československou socialistickou republiku)

Sametová revoluce bylo období revolučních změn v období mezi 17. listopadem a 29.
prosincem 1989, vedoucích k pádu komunistického režimu, a přeměny komunistického
režimu za demokratické principy. Sametová se nazývá proto, že při této revoluci (vyjma 17.
listopadu) nebylo použito násilí a nebyl zmařen jediný lidský život.

3. Jaký prezident byl v úřadu dne 17. listopadu 1989?
1.
2.
3.
4.

Ludvík Svoboda
Václav Havel
Gustav Husák
Alexander Dubček

Gustav Husák byl poslední komunistický prezident Československa. V úřadu byl dosazen 14
let a jeho úkolem bylo normalizovat, tudíž vrátit společnost zpět do tvrdého komunistického
režimu. Po uvolněnější vládě A. Dubčeka v křesle tajemníka KSČ a snaze o demokratizaci
společnosti, bylo opět potřeba nastolit tvrdý komunistický režim.

4. Co to byla Sametová revoluce?
1. Období revolučních změn vedoucích k pádu komunistického režimu.
2. Bolševický převrat v listopadu 1917 v Rusku, který byl charakterizován silným
mocenským bojem mezi bolševiky a menševiky.
3. Ozbrojené povstání českého lidu proti německým okupantům.
4. Přechod od demokracie k totalitě, připojení k sovětskému mocenskému bloku, počátek
útlaku obyvatelstva, příčina ekonomického úpadku a obrovské emigrační vlny
obyvatelstva.
Sametová revoluce bylo období revolučních změn v období mezi 17. listopadem a 29.
prosincem 1989, vedoucích k pádu komunistického režimu, a
přeměny komunistického režimu za demokratické principy. Sametová se nazývá proto, že při
této revoluci (vyjma 17. listopadu) nebylo použito násilí a nebyl zmařen jediný lidský život.

5. Co se stalo 17. listopadu 1939?
1. Jan Zajíc se upálil na protest proti okupaci Československa
2. Do Československa vtrhli armády Varšavské smlouvy
3. Po pohřbu Jana Opletala vznikly demonstrace, které byly potlačeny vojenskou
silou, zavřeny vysoké školy a popraveno devět vedoucích představitelů
vysokoškoláků.
4. Byla přijata nová lidově-demokratická ústava Československa
Po pohřbu Jana Opletala 15. listopadu, který se stal posledním projevem manifestačního
odporu českého lidu proti německé okupaci Čech a Moravy v

roce 1939, nařídil Hitler, aby jakékoliv další demonstrace byly bez ostychu ihned potlačeny
vojenskou silou. Byly uzavřeny české vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli
zatčeni a 9 popraveno, 1200 českých studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních
táborů. V roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen v Londýně za Mezinárodní den studentstva.

6. Co znamená proces normalizace?
1. Represivní potlačení Pražského jara a obnovení vedoucí pozice komunistické
strany
2. Období politického uvolnění v Československu v roce 1968
3. Kroky podnikané reformními členy komunistické strany k vyšší demokratizaci
společnosti.
4. Zbrojení vojenské složky státu, příprava vojáků a nábor nových členů.
Obnovení vedoucí pozice komunistické strany, obnovení cenzury a upevnění vztahů se SSSR
a dalšími socialistickými spojenci pod vládou Ludvíka Svobody a nového tajemníka KSČ a
budoucího prezidenta Československa Gustava Husáka.

7. Kdo to byl Jan Palach?
1. Student, který obětoval život na protest okupaci Československa armádami států
Varšavské smlouvy.
2. Československý prezident v letech 1975 – 1989
3. Vědec a signatář Charty 77
4. Hlasatel na rádiu Svobodná Evropa
Student, který obětoval život na protest okupaci Československa armádami států Varšavské
smlouvy. Chtěl protestovat proti smíření společnosti s návratem ke komunismu. Dne 16. ledna
1969 se zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. S rozsáhlými popáleninami byl
převezen do nemocnice, kde po třech dnech zemřel. Na jeho výročí úmrtí se každý rok konaly
demonstrace, které byly rozháněny státní bezpečností.

8. Kdo byl posledním prezidentem Československa a
zároveň prvním prezidentem České republiky?
1.
2.
3.
4.

Václav Klaus
Václav Havel
Tomáš Garrigue Masaryk
Miloš Zeman

Václav Havel byl postava, která po celou dobu komunistického režimu bojovala za svobodu a
demokracii. Pro svou kritiku komunistického režimu a vystupování v čele Charty 77 proti
věznění politických vězňů si získal mezinárodní uznání, ale vysloužil si také několikrát
vězení. V době sametové revoluce aktivně bojoval za demokracii a dostal se do čela nového
politického hnutí Občanské fórum a následně se stal prezidentem Československa.

9. Jak se jmenovala česká neformální občanská iniciativa,
která kritizovala politickou a státní moc za nedodržování
lidských práv a svobod?
1.
2.
3.
4.

Charta 77
Občanské fórum
Solidarita
Veřejnost proti násilí

Charta 77 byla občanská iniciativa, která kritizovala politickou a státní moc za nedodržování
lidských práv a svobod, k jejichž dodržování jsme se zavázali při podpisu Závěrečného aktu
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách. Autoři úvodního
prohlášení a lidé kolem nich utvořili neformální opoziční skupinu, která stála v čele
protirežimního boje. V dnešní době se Charta 77 považuje za jednu z nejvýznamnějších akcí
odporu vůči předlistopadovému režimu v období normalizace po roce 1968.

