
Pracovní list – sport 

1. Doplňte  

Spartakiáda byl v Československu název pro hromadná veřejná tělocvičná vystoupení. V totalitním 

Československu se spartakiády konaly od roku 1955 do roku 1985 v intervalu ……. let. Cvičilo se na 

……………….. stadionu v Praze.  

Velké popularity se v Československu těšil hokej. Naši hokejisté vyhráli mistrovství světa v letech 

1972, 1976, 1977 a 1985. Obzvláště první a poslední zmíněný úspěch byl pro naši vlast velmi důležitý, 

protože se mistrovství světa konala v ………………. 

Významným úspěchem československé fotbalové reprezentace bylo vítězství ve finále mistrovství 

Evropy nad mužstvem NSR v ………………. v roce 1976. Rozhodující gól vstřelil v penaltovém rozstřelu 

………………….. 

 

2. Vyberte správné odpovědi 

V jakém sportu soutěžili dvacetinásobní mistři světa bratři Pospíšilové? 

a) v házené   b) v kolové  c) v košíkové 

 

Kteří tenisté emigrovali do USA? 

a) I. Lendl a M. Navrátilová       b) H. Suková a I. Lendl      c) H. Suková a M. Navrátilová 

 

Které československé sportovkyni znemožnil režim reprezentovat svou vlast? 

a) Věře Černé  b) Věře Čáslavské  c) Miloslavě Rezkové 

  



Pracovní list – filmy a seriály 

1. Přiřaďte názvy seriálů k správným obrázkům 

a)  

 

b)   

 

c)  

 

d)   

 

 

 

 

Třicet případů majora Zemana 

 

 

 

 

 

Nemocnice na kraji města 

 

 

 

 

 

Chalupáři 

 

 

 

 

 

 

 

Žena za pultem 

  



Pracovní list – Média 

1.) Média jsou ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Masmédia jsou …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.) V období normalizace bych se mohl/a setkal s těmito druhy masmédií ………………………………………; 

…………………………………………………………; ……………………………………………………………..  

Dnes nám k tomu přibyl …………………………………………… .  

Z hlediska technických nosičů mělo na začátku období normalizace televizi asi …….. % domácností, na 

konci tohoto období asi …….. % a dnes asi ……. %.  

Vypočítejte, jak dlouho musel pan Novák šetřit na novou černobílou televizi, pokud v roce 1980 bral 

průměrnou mzdu a mohl si na ni odkládat 10% z platu a jak dlouho by na novou průměrnou televizi 

s FullHD rozlišením šetřil za stejných podmínek dnes. 

3.) V období normalizace se nesmělo prostřednictvím masmédií informovat negativně o ……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

4.) Základními znaky propagandistického sdělení jsou ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

5.) Z vybraných ukázek mezi oficiální tvorbu patří ukázka č. …... a …… a k neoficiální patří ukázka č. 

…… a ……. .  

   



Pracovní list – volný čas 

 

Kdy vznikla Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže? …………………………………….. 

Jaký účel měla PO SSM? ……………………………………………………………………………………………………. 

Existuje stále PO SSM? Pokud ne, má nějakou nástupnickou organizaci?  ………………………… 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

Byl pohled na PO SSM jednotný? Zkus uvést krátce důvod proč. .………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bylo chalupářství velkým fenoménem pouze normalizace? ……………………………………………… 

Mělo chalupaření nějaký genderový přesah? Uveď jaký. ………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mohlo se cestovat do Jugoslávie stejně jako do socialistických zemí? ………………………………. 

Co to byl devizový příslib? …………………………………………………………………………………………………. 

Čím se zabývala odborová organizace ROH. ………………………………………………………………………. 

 

 


