
Odznáček vyrobený v době 
1. světové války
(průměr 2,3 cm)
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PRACOVNÍ LIST PRO 2. STUPE≈ ZÁKLADNÍCH ·KOL A ODPOVÍDAJÍCÍ ROâNÍKY VÍCELET¯CH GYMNÁZIÍ

1. Minulost v obrazech

1918
VZNIK NOVÉ EVROPY

Až do roku 1921 bylo vydáváno některé
základní zboží (potraviny, šaty, uhlí)
pouze na potravinové lístky.

6. Jsou tato tvrzení pro roky 1918–1919  pravdivá?

7. Historie za zdmi muzea ukrytá…

Po první světové válce vznikla Společnost národů.

Francie patřila mezi poražené státy první světové války.

Probíhala pařížská mírová jednání.

Prezidentem Spojených států amerických byl Woodrow Wilson.

V Rusku probíhala občanská válka.

Vypukla celosvětová epidemie tzv. španělské chřipky, která 
si vyžádala podle některých odhadů až 100 milionů obětí.

Tento materiál vznikl v rámci projektu 
„Dotkni se 20. století!“, který je financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

www.dvacatestoleti.eu
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Fotografie zachycuje příjezd
T. G. Masaryka ze zahraničí 
do Československa 
dne 21. prosince 1918, 
tedy více než měsíc poté, 
co byl Revolučním národním
shromážděním zvolen
prezidentem republiky.

Zodpovězte následující otázky:

1) Proč se T. G. Masaryk 
vrátil ze zahraničí do
Československa po více než
měsíci od svého zvolení
prezidentem?

2) Jakou roli sehrál
T. G. Masaryk při vzniku
samostatného
československého státu?

3) Vyjmenujte, ze kterých
historických zemí se
skládalo v roce 1918
Československo?

4) Se kterými státy
Československo v té době
sousedilo? Má dnes Česká
republika stejné sousedy? 

5) Součástí kterého státu je 
v současné době území
Podkarpatské Rusi?

W. Wilson

Muzea patří mezi tzv. paměťové insti-
tuce (dále např. archivy a knihovny),
které uchovávají pro budoucí gene-
race předměty z minulosti. Mezi tě-
mito „svědky dob minulých“ můžeme
najít například odznaky.

Otázky:

1) Tipnete si, co mají společného
postavy zvěčněné na tomto
fotoportrétu? Poznáte 
některého z vyfotografovaných
mužů?

2) Pokuste se odhadnout, které 
země osoby z fotografie 
zastupovaly.
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Otázky k textu:

1) Proč se v textu objevuje formulace, že „stát československý vstoupil v řadu samostatných, svobodných,
kulturních států světa“? Jaké bylo postavení českých zemí v rámci Rakousko-Uherska?

2) Co znamená zmínka o „nesmrtelných výkonech československých legií“ a jakou roli tyto legie sehrály při
vzniku samostatného Československa?

3) Proč jsou v textu za „naše osvoboditele“ označováni T. G. Masaryk a W. Wilson?

2. Práce s textem

Generální stávka v českých zemích na protest proti vývozu potravin z českých zemí do Rakouska

Vyhlášení tzv. Martinské deklarace

Konec 1. světové války, císař Karel I. podepsal abdikační listinu, rozpad Rakousko-Uherska

Čeští poslanci vyhlásili tzv. Tříkrálovou deklaraci

Tomáš G. Masaryk zvolen prvním československým prezidentem

Vznik Československa

4. Do následujícího textu doplňte níže uvedené výrazy:

5. Události roku 1918

V důsledku první světové války se rozpadlo Rakousko-Uhersko a na jeho bývalém území vzniklo několik států.

Kromě Rakouska a …………… to bylo také Československo, k jehož vzniku došlo dne 28. října roku …………… .

Tehdejší Československá republika zahrnovala kromě Čech, Moravy a částí Slezska také Slovensko a …………… .

Dalekosáhlé změny postihly také další země. Poražené Německo bylo nuceno v roce …………… podepsat

tzv. …………… mírovou smlouvu, na jejímž základě ztratilo část svého území a muselo se podřídit mnoha opa-

třením včetně placení vysokých …………… . V Německu tato smlouva vyvolala vlnu nespokojenosti a snaha

o její revizi se o několik let později stala jedním ze základních cílů německých nacionálních socialistů (NSDAP)

vedených Adolfem Hitlerem.

  Versailleská              1919                Maďarsko                1918                reparace          Podkarpatská
                                                                                                                                                  Rus

Tzv. patriotické (vlastenecké) prsteny z doby 1. světové války. Tipnete si, k čemu sloužily?

3. Kdo jsem?

Byl jsem politikem již za dob
Rakousko-Uherska.

Moje manželka Naděžda
pocházela z Ruska.

Za 1. světové války jsem
organizoval domácí odboj a byl
jsem odsouzen k trestu smrti.

V roce 1918 jsem se stal prvním
československým předsedou
vlády.

V období první republiky jsem
byl předsedou Československé
národní demokracie.

Nechal jsem si postavit vilu,
která v současnosti slouží jako 
oficiální rezidence českých
premiérů.Jmenuji se ……………………………………………………………………….......

Jako malý chlapec…

První zákon ČSR z 28.10.1918 (Archiv Národního muzea). 

Již jako vážený politik… Milovaná manželka…
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V roce 1918 došlo k celé řadě důležitých událostí. Seřaďte následující události tak, jak šly chronologicky za sebou.
Po správném seřazení získáte následným složením písmen tajenku:

Tajenka

…………… …………… …………… …………… …………… ……………

6. ledna 14. října 28. října 30. října 11. listopadu 14. listopadu

Následující ukázka pochází 
z prohlášení Národního výboru 
ze dne 28. října 1918.

Lide československý! Tvůj odvěký sen
stal se skutkem. Stát československý
vstoupil dnešního dne v řadu samostat-
ných, svobodných, kulturních států
světa. […] Nezklameš očekávání celého
kulturního světa, který se žehnáním na
rtech vzpomíná Tvých slavných dějin,
jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony 
československých legií na západním
bojišti a na Sibiři. […] Naši osvoboditelé
Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni
ve svém přesvědčení, že dobyli svo-
body lidu, který dovede sám sobě vlád-
nouti, ni jediným rušivým činem nesmí
býti zkaleny nynější veliké okamžiky,
ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ni-
čeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté
jméno národa […].


