
 

Proč jsme tento den doma a slavíme státní svátek? 

Pozorně si přečti obrázkové čtení a začni pracovat s pracovním listem: … 

Podívej se na přiloženou mapku, součástí čeho byly Čechy? 

 

Vyber z nabídky: 

A. Čechy byly součástí Srbska a Bosny ANO NE 

B. Čechy byly součástí Německa a Itálie ANO NE 

C. Čechy byly součástí Rakouska Uherska ANO NE 

 

V letech 1914 až 1918 probíhala v Evropě 1. světová válka. Evropské mocnosti se 

postavily proti Rakousku a jeho monarchii (vládli Habsburkové od roku 1526). 



Víš, co znamená monarchie? = vláda jednoho panovníka (monarchy) 

Jak vypadal život v Čechách? (přelom 19. a 20 století) 

Byla postavena Petřínská rozhledna 

jako věrná kopie Eiffelovy rozhledny 

v Paříži, vybudován průmyslový palác (dnes Výstaviště Praha) roku 1891, kupci si 

budovali potravinářské obchody, začal se používat stolní telefonní přístroj. Jak 

vypadala školní výuka? 

Děti nejdříve navštěvovaly 

obecnou pětitřídní obecnou 

školu (chlapci i dívky 

dohromady), později mohly 

pokračovat tříletou 

měšťankou nebo osmiletým 

gymnáziem (do roku 1860 

bylo jen pro chlapce). 

Které významné osobnosti 

v té době žily a tvořily? 

   



       

 

Takto vypadal život v měšťanské rodině: 

Doplň správně tabulku: (doplň jména osobností) 

Český básník 

(1853 – 1912) 

Český 

vynálezce 

(1847 – 1941) 

Operní 

pěvkyně 

(1878 – 1930) 

Hudební 

skladatel 

(1824 – 1884) 

Hudební 

skladatel 

(1841 – 1904) 

 

 

    

Doplň, kolika let se osobnosti dožily: 

 

 

    

Od jara roku 1918 byl v českých zemích odpor proti 

habsburské říši. 18. října 1918 předal Tomáš Garrigue 

Masaryk vládě USA prohlášení československé 

nezávislosti – Washingtonskou deklaraci. 

K oficiálnímu vyhlášení došlo 28. října roku 1918 v Praze 

a T. G. Masaryk se stal prvním demokratickým 

prezidentem 14. listopadu roku 1918. 

 



Jak vypadal život po roce 1918 v Československu??? 
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Odpověz na otázky (čerpej z Obrázků z československých dějin)2 

 Kdo se scházel v redakci Národních listů? …………………………………………………………………………….. 

 Jaký písničkář šel v čele průvodu na Václavské náměstí? ………………………………………………….. 

 V Obecním domě jednal Národní výbor o vyhlášení samostatnosti československého 

státu, kdo byli jeho členové (Vypiš) ………………………………………………………………………………………….. 

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

                                                           
1
 Veškerý obrazový materiál: Atlas českých dějin, Kartografie Praha, 2003, 2004, ISBN 80-7011-675-7 

2
 Obrázky z československých dějin, J. Černý a kolektiv, Albatros, 2011, ISBN 978-80-00-02244-4 
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