
ČEŠTINA JE HRA

1. Spojte slova s jejich definicí.

 podat demisi
 vítězství
 zatím
 Hromnice
 přijmout
 úředník
 nátlak
 podepsat
 proslov
 Ústava
 nevinný
 volby
 ministerstvo vnitra
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10.
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12.
13.

A. kdy vybíráme nové politiky
B. ještě
C. ministerstvo pro interní věci
D. člověk, který neudělal nic špatného
E. konstituce
F. rezignovat
G. svátek (2. února)
H. když někdo vyhraje
CH. člověk, který pracuje na úřadě
I. napsat někam svoje jméno
J. akceptovat
K. použití psychické nebo mentální síly
L. řeč, dlouhý text

2. Co vidíte na obrázcích? Diskutujte.

Klikněte nebo 
naskenute QR kód 

Vítězný únor

https://quizlet.com/_b45u4h?x=1qqt&i=2w0ui2


ČEŠTINA JE HRA

              Únor je zajímavý měsíc. Je nejkratší, jednou za čtyři roky má o jeden den navíc,
během tohoto měsíce slavíme Valentýna a (1) _____________________… A kromě toho všeho je
únor v české historii také známý jako „Vítězný“. Zní to skvěle – znamená to, že někdo
vyhrál. Ale bylo to opravdu pozitivní (2) ___________________?

             Mluvíme o roce 1948. Jsme v poválečném Československu, v (3) _________________
demokratické zemi. Její prezident Edvard Beneš a (zatím) demokratická vláda premiéra
Klementa Gottwalda ale začínaly mít krizi. Krize vyeskalovala v polovině února na 
(4) ________________________________, kde komunistický ministr Václav Nosek začal dělat velké
personální změny. Jako protestní gesto (5.1) _____________________ demokratičtí a socialističtí
ministři (5.2) _________________ prezidentovi Benešovi. Čekali, že prezident demisi 
(6 - neg.) ___________________, nebo vytvoří novou vládu z (7) ____________________.

             Na velký (8) ________________ komunistů, Gottwalda a taky lidí, kterých se sešlo asi 80
tisíc na Václavském náměstí, Beneš demisi nakonec (9) _____________________ 25. února
1948. Z vlády odešlo 14 nekomunistických ministrů a Gottwald měl volné ruce na vytvoření
vlády nové. Na demonstraci pronesl Gottwald slavný (10) _________________, který začínal
větou „Právě jsem se vrátil z Hradu“, ve kterém lidem řekl, že prezident dlouho přemýšlel,
ale že nakonec udělal správné rozhodnutí, hlavně proto, že to chtějí lidé. Gottwald v
proslovu mluvil o tom, že lidé jsou jednotní, pracovití a chtějí bojovat, proto komunismus
vyhrál a Československo může začít psát novou kapitolu historie. 

3. Tipujte, co je pravda a co není. Potom kontrolujte poslechem.

Vítězný únor

 Mezi válkou a rokem 1948 byl v Československu komunismus.
 V únoru 1948 začali komunisté dělat personální změny.
 Prezident Beneš přijal demisi demokratických ministrů.
 V roce 1948 skončil komunismus v Československu.
 Nová komunistická vláda a parlament napsaly novou Ústavu.
 Volby do nového parlamentu byly svobodné a demokratické.
 Komunistická éra trvala až do roku 1989.
 Během komunismu byli ve vězení nevinní lidé.
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Můj tip: Podle poslechu:

4. Doplňte do textu slova ze cvičení 1. Kontrolujte poslechem.

Pro poslech
klikněte nebo 

naskenute QR kód 

*Text pokračuje na další straně

https://open.spotify.com/episode/7a3pvzdGuLZUDB7r3Uca74?si=a27aef8a81b24def


ČEŠTINA JE HRA

                Komunistická vláda a parlament napsaly novou (11) ____________________, ve které
definovaly novou lidově-demokratickou republiku. Na konci května 1948 byly 
 (12)_________________ do parlamentu, byly ale už v komunistickém kabátě – každý člověk
musel jít k volbám a kandidáty mohl vybrat jen z řad komunistů. Takže v praxi to žádná
volba vlastně nebyla. Kvůli špatnému zdraví rezignoval i prezident Beneš a brzy na to i
umřel. Novým prezidentem se s velkou slávou stal Klement Gottwald. Kvůli Vítěznému
únoru Československo ztratilo demokracii na dalších 40 let a začalo být absolutně závislé
na Sovětském svazu. V zemi se čím dál častěji objevovaly vykonstruované politické
procesy, (13) ______________________ lidé, kteří se režimu nelíbili, byli zavíráni do vězení nebo
do pracovních táborů nebo byli nuceni emigrovat. Země začala ekonomicky upadat. A celá
tahle komunistická éra trvala až do roku 1989.

              O tom, jak Vítězný únor vypadal a jak to bylo s Klementem Gottwaldem, se můžete
podívat ve skvělém seriálu České televize „České století“. 

A já se na vás budu těšit zase za dva týdny.

Vítězný únor

5. Napište krátké shrnutí textu. Použijte klíčová slova ze cvičení 1.



ČEŠTINA JE HRA

Vítězný únor

KLÍČ
 Mezi válkou a rokem 1948 byl v Československu komunismus.
 V únoru začali komunisté dělat personální změny.
 Prezident Beneš přijal demisi demokratických ministrů.
 V roce 1948 skončil komunismus v Československu.
 Nová vláda a parlament napsaly novou Ústavu.
 Volby do nového parlamentu byly svobodné a demokratické.
 Komunistická éra trvala až do roku 1989.
 Během komunismu byli ve vězení nevinní lidé.
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           Únor je zajímavý měsíc. Je nejkratší, jednou za čtyři roky má o jeden den navíc, během
tohoto měsíce slavíme Valentýna a Hromnice… A kromě toho všeho je únor v české historii také
známý jako „Vítězný“. Zní to skvěle – znamená to, že někdo vyhrál. Ale bylo to opravdu pozitivní
vítězství?

           Mluvíme o roce 1948. Jsme v poválečném Československu, v zatím demokratické zemi. Její
prezident Edvard Beneš a (zatím) demokratická vláda premiéra Klementa Gottwalda ale začínaly
mít krizi. Krize vyeskalovala v polovině února na ministerstvu vnitra, kde komunistický ministr
Václav Nosek začal dělat velké personální změny. Jako protestní gesto podali demokratičtí a
socialističtí ministři demisi prezidentovi Benešovi. Čekali, že prezident demisi nepřijme, nebo
vytvoří novou vládu z úředníků.

            Na velký nátlak komunistů, Gottwalda a taky lidí, kterých se sešlo asi 80 tisíc na Václavském
náměstí, Beneš demisi nakonec podepsal 25. února 1948. Z vlády odešlo 14 nekomunistických
ministrů a Gottwald měl volné ruce na vytvoření vlády nové. Na demonstraci pronesl Gottwald
slavný proslov, který začínal větou „Právě jsem se vrátil z Hradu“, ve kterém lidem řekl, že prezident
dlouho přemýšlel, ale že nakonec udělal správné rozhodnutí, hlavně proto, že to chtějí lidé.
Gottwald v proslovu mluvil o tom, že lidé jsou jednotní, pracovití a chtějí bojovat, proto
komunismus vyhrál a Československo může začít psát novou kapitolu historie. 

          Komunistická vláda a parlament napsaly novou Ústavu, ve které definovaly novou lidově-
demokratickou republiku. Na konci května 1948 byly volby do parlamentu, byly ale už v
komunistickém kabátě – každý člověk musel jít k volbám a kandidáty mohl vybrat jen z řad
komunistů. Takže v praxi to žádná volba vlastně nebyla. Kvůli špatnému zdraví rezignoval i
prezident Beneš a brzy na to i umřel. Novým prezidentem se s velkou slávou stal Klement
Gottwald. Kvůli Vítěznému únoru Československo ztratilo demokracii na dalších 40 let a začalo být
absolutně závislé na Sovětském svazu. V zemi se čím dál častěji objevovaly vykonstruované
politické procesy, nevinní lidé, kteří se režimu nelíbili, byli zavíráni do vězení nebo do pracovních
táborů nebo byli nuceni emigrovat. Země začala ekonomicky upadat. A celá tahle komunistická éra
trvala až do roku 1989.

           O tom, jak Vítězný únor vypadal a jak to bylo s Klementem Gottwaldem, se můžete podívat
ve skvělém seriálu České televize „České století“. 

            A já se na vás budu těšit zase za dva týdny.


