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Vypravte se na třídní výlet a navštivte 

některé z m
íst české historie. Zopakujte si, 

co jste se už ve vlastivědě naučili.

SLAVKO
V U

 BRN
A

 – N
edaleko 

m
ěsta se roku 1805 odehrála 

jedna z největších bitev u nás. 
Francouzská arm

áda v čele 
s N

apoleonem
 v ní porazila 

vojska ruského cara a ra-
kouského císaře. N

a pam
ěť 

bitvy se zde tyčí M
ohyla m

íru. 
Expozici věnovanou bitvě 
u Slavkova nabízí i m

ístní ba-
rokní zám

ek, jehož prohlídku 
si rozhodně nenechte ujít.

ZÁ
M

EK LÁ
N

Y – Barokní zám
ek je od roku 

1921 letním
 sídlem

 prezidentů naší 
republiky. Zám

ek není přístupný pro 
veřejnost, ale m

ůžete se projít zám
eckým

 
parkem

, prohlídnout si kostel a skleník.

LID
ICE  

– Pam
átník v Lidicích připom

íná tragickou událost 
z období druhé světové války, kdy byla původní 
obec nacisty zničena a obyvatelé povražděni nebo 
odvezeni do koncentračních táborů. Součástí 
pietního m

ísta je také m
uzeum

 a růžový sad, kde 
roste přes 200 druhů růží svezených z celého světa.
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TEREZÍN
 – Pevnostní m

ěsto založil roku 1780 
císař Josef II. a pojm

enoval ho po své m
atce 

M
arii Terezii. Za druhé světové války však 

v původně obranné pevnosti zřídili něm
ečtí 

nacisté židovské ghetto a věznici. D
nes je tu 

pam
átník připom

ínající utrpení lidí během
 

2. světové války.

FU
LN

EK – M
ůžete zde 

navštívit pam
átník Jana 

A
m

ose Kom
enského, který 

zde působil jako správce 
bratrského  
sboru.

PRA
H

A
 – V hlavním

 m
ěstě 

naší republiky se odehrávaly 
zlom

ové okam
žiky našich dě-

jin: bitva na Bílé hoře 1620, 
boje na barikádách za revo-
luce 1848, stavba N

árodního 
divadla 1868-1883, vyhlášení 
Československé republiky 
1918 nebo sam

etová revolu-
ce 1989. 

KO
PŘIVN

ICE – Sídlí 
tu druhá nejstarší do-
sud existující autom

o-
bilka na světě Tatra. 
H

istorické osobní, 
nákladní i vojenské 
autom

obily či unikát-
ní m

otorovou loko-
m

otivu „Slovenskou 
strelu“ si prohlédnete 
v Technickém

 m
uzeu 

Tatra.

H
O

D
O

N
ÍN

 – Zde se narodil 
první československý prezi-
dent Tom

áš G
arrigue M

asaryk. 
N

ajdete tu jeho pom
ník, m

ůžete 
navštívit M

asarykovo m
uzeum

. 

ZLÍN
 – M

ěsto proslavil 
český podnikatel Tom

áš 
Baťa, který zde v roce 
1894 založil obuvnickou 
firm

u. D
odnes zde stojí 

kolonie rodinných dom
-

ků, které nechal postavit 
pro své zam

ěstnance. 
V m

uzeu obuvi se sezná-
m

íte s historií obuvnictví 
a prohlídnete nejrůznější 
boty z celého světa. 

ISBN 978-80-7563-010-0

Učebnice Hravá vlastivěda 5:
•    Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností  

s výukou na 1. stupni ZŠ.
•   Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 15 kapitol. 
•   Každé ucelené téma je zakončeno projektem Výprava za poznáním. 
•   Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
•   Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
•   Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů. 
•   Součástí učebnice je také příloha s časovou osou novodobých  

českých dějin.

Učebnici doplňuje pracovní sešit určený 
k procvičování probraného učiva:

Další učebnice a pracovní sešity z řady Hravá vlastivěda pro 4. a 5. ročník:

Pracovní učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

5VLASTIVĚDA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 5. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

NOVODOBÉ ČESKÉ DĚJINY



První benzínový automo-
bil Präsident 1897-1898

Revoluční rok 1848  
– zrušení roboty

Leopold II. Karel V.
1916–1918

František I. František Josef I.
1848-1916

1. světová válka 
1914–1918

Česko-Slovensko
(druhá republika)

1938-1939 (167 dní)

Emil Hácha
prezident druhé republiky  

a Protektorátu

A. Zápotocký A. Novotný Miloš Zeman

K. Gottwald L. Svoboda Václav Klaus

Edvard Beneš G. Husák

Atentát na Heydricha 
1942 Okupace Československa 1968

Únorový převrat 1948

Sametová revoluce 
1989

PROTEKTORÁT ČECHY  
A MORAVA 1939–1945

ČESKOSLOVENSKO  
1945–1993

ČESKÁ REPUBLIKA
1993 – současnost

Vstup ČR 
do Evropské 

unie 2004

Adolf Hitler na  
Pražském hradě 1939

Stavba Národního divadla 
v Praze 1868-1883

Václav Havel
1989–2003

Vznik České 
republiky 1993

KLASICIZMUS – kolonáda 
v Mariánských Lázních

Vynález ruchadla 
1827

PRVNÍ REPUBLIKA
1918–1938

Edvard Beneš

T. G. Masaryk

Mnichovská dohoda  
září 1938

Vznik Československa 
1918

Praha
POLSKO

MAĎARSKONĚMECKO

NĚMECKO

HRAVÁ VLASTIVĚDA 5
Novodobé české dějiny
Učebnice pro 5. ročník ZŠ 

Autoři: Mgr. Pavel Klech
 Mgr. Jan Kamrla
 Mgr. Lenka Sakařová
 Adriena Binková

ISBN: 978-80-7563-010-0
1. vydání, 2016
Copyright: © Vydavatelství Taktik International, s.r.o., Praha 2016
Vyrobil a vydal: Taktik International, s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem jsou 
bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

www.etaktik.cz

Odborná spolupráce: Mgr. Marie Dobrovodská
Recenzenti:  Doc.PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, PhD.
 Mgr. Oldřiška Janečková
Odpovědní redaktoři:  Adriena Binková
 Ing. Jaroslav Brdjar
Jazyková korektorka: Mgr. Věra Štefánková
Grafická úprava a sazba: Helena Růžičková
Návrh obálky: Mgr. Martin Pavlík. Sára Doležalová
Ilustrace: Hana Vavřinová
 Mgr. Martina Vaněčková
 MgA. Prokop Wilhelm

Milí žáci,

přijměte pozvání na další cestování časem, tentokrát novodobými českými dějinami.  
Průvodcem na cestách vám bude tato učebnice, která svým obsahem navazuje na učebnici  
ze čtvrtého ročníku. Vaše letošní putování časem začne v Čechách za vlády Habsburků a skončí 
v současnosti. Seznámíte se s mnoha historickými osobnostmi, poznáte několik uměleckých 
slohů a spoustu přelomových vynálezů. Prožijete mnoho bitev, několik válek a revolucí. 
Pochopíte, jak se naše republika v historii měnila a kolik práce, úsilí a mnohdy i utrpení naše 
předky stálo, aby ji pro nás zachovali. 

Učebnice je rozdělena do jednotlivých kapitol. Základní texty k učivu doprovází spousta 
fotografií, ale také krásných ilustrací a komiksů. Zajímavosti a informace navíc najdete vždy 
v rámečku označeném Víš, že…? Každé ucelené téma českých dějin je zakončeno Výpravou 
za poznáním. Díky tomuto projektu mnohem lépe poznáte konkrétní dějinná období. Sehrajete 
dramatickou scénu z chodského povstání. Zakusíte, jak dříve probíhala výuka ve škole. 
Ochutnáte pokrmy několik stovek let starého jídelníčku. Vyzkoušíte si ruční výrobu papíru 
v manufaktuře nebo napíšete vlastní časopis. Můžete se vydat po stopách hrdinů z druhé 
světové války, určitě si přečtete zajímavou knihu či promítnete film o životě lidí v tomto období.

Věříme, že na své cestě historií zažijete spoustu dobrodružství i zábavy, uplatníte svoji fantazii 
a nápady a získáte mnoho zkušeností a poučení. 

autoři učebnice

Schválilo MŠMT čj. MSMT-11208/2017 dne 29. srpna 2017 k zařazení 
do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro výuku ve vzdělávacím oboru 

Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.
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Další náměty a úlohy 
vztahující se i k jiným 
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Opakování učiva 4. ročníku

DOBA KAMENNÁ, BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ

Období od  výskytu a  vývoje prvních lidí na  Zemi až po  vznik vyspělých kultur a  písma 
označujeme jako pravěk. Je to nejdelší historické období. Jedním z období pravěku je starší 
doba kamenná, kdy lidé používali pro výrobu nástrojů hlavně kámen. Žili v tlupách, bydleli 
v jeskyních, lovili zvěř a sbírali jedlé rostliny. Nejznámějším loveným zvířetem byl mamut. 

V  mladší době kamenné lidé přešli díky příznivějším klimatickým podmínkám (teplejší 
podnebí) k zemědělství a chovu dobytka. Obrovským posunem ve vývoji lidstva byl objev 
zpracování kovů – nastala doba bronzová a železná.

■  Pojmenuj předměty 
na obrázcích a zařaď 
je do správného 
období pravěku.

■  Kde byly tyto 
předměty nalezeny?

■  Najdi tato místa 
na mapě ČR.

Která řemesla Keltové ovládali?

Vysvětli pojmy: oppidum, druid, duhovky

1

2

3

KELTOVÉ

Během dlouhého období pravěku se na  našem území 
vystřídala řada kmenů. Prvními historicky doloženými 
obyvateli byli Keltové. Podle keltského kmene Bojů 
dostaly české země latinský název Bohemia. Keltové byli 
odvážní válečníci a  zdatní obchodníci, ale především 
skvělí řemeslníci. Razili první mince na našem území.

SLOVANÉ

Asi od 6. st. n. l., tedy v době velkého stěhování národů, 
začaly osidlovat naše území kmeny Slovanů. Ti osídlili 
rovinatá a úrodná území kolem řek. Živili se pastevectvím 
a  zemědělstvím. Dorozumívali se společným jazykem 
– praslovanštinou. Uctívali mnoho božstev, vyznávali 
pohanské náboženství.

V 7. st. n. l. spojil francký kupec Sámo slovanské kmeny 
na  obranu proti bojovným Avarům v  jednotný celek. 
Vznikl tak Sámův kmenový svaz.

Vysvětli pojmy ze života Slovanů: 
hradiště, polozemnice, rod, krpce, rubáš 

4
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VELKÁ MORAVA

Prvním státním útvarem na  našem území se stala v  9. stol. 
Velkomoravská říše. V  čele stála knížata z  rodu Mojmírovců. 
Do  země pronikalo ze sousedních států nové náboženství 
– křesťanství. Bohoslužby však probíhaly v latině a obyčejní lidé 
jim nerozuměli. Za  vlády knížete Rostislava byli proto pozváni 
na Moravu dva vzdělaní kněží Konstantin a Metoděj. Začali šířit 
křesťanství ve slovanském jazyce. Vytvořili písmo hlaholici, učili 
kněze číst a  psát. Rozvíjela se řemesla, Velká Morava se stala 
vyspělým kulturním centrem a obchodní křižovatkou.

Vysvětli pojmy: gombík, bible, věrozvěstové Kdo to byl Cyril?5 6

PŘEMYSLOVCI  

Po rozpadu Velké Moravy se na začátku 10. sto-
letí ujal vlády rod Přemyslovců. Historicky prv-
ními doloženými Přemyslovci byli kníže Bořivoj 
a  jeho žena Ludmila. Jejich vnuk kníže Václav 
byl zavražděn svým bratrem Boleslavem. 
Václav se stal patronem naší země a byl prohlá-
šen za svatého. 

Lidé většinou žili v sídlištích okolo hradů nebo 
ve vesnických usedlostech. Společnost tvořil kní-
že a jeho družina, velmoži, řemeslníci a zeměděl-
ci, sedláci (svobodní) a  nevolníci (nesvobodní). 
Středisky vzdělanosti se staly kláštery. Kostely 
– rotundy se stavěly v románském slohu.

Největší rozmach zažily české země 
za  vlády posledních Přemyslovců bě-
hem 13. století. Vládcům náležel titul 
krále. Nezávislost českého státu a  dě-
dičný královský titul se podařilo získat 
Přemyslu Otakarovi I. 

Mezi neslavnější české krále patřil 
Přemysl Otakar II. Zasloužil se o vybu-
dování mohutné říše, která sahala až 
k  Jaderskému moři. Pro své bohatství 
a moc byl nazýván král železný a zlatý. 
Posledním Přemyslovcem byl Václav III. 
Podařilo se mu získat polskou i  uher-
skou korunu, ale v roce 1306 byl zavraž-
děn v Olomouci. Rod Přemyslovců tak 
vymřel po meči.

 ■  Vyjmenuj znaky typické pro románský 
sloh. 

	 ■  Která historická stavba je na obrázku 
a kde se nachází?

	 ■  Uveď příklady dalších románských 
památek.

Která bájná přemyslovská knížata znáš? 

ČJ  Vyprávěj některou starou českou pověst. 

Vysvětli, co znamená: Vymřeli po meči.

Kdo byla Anežka Česká?

Vysvětli pojmy: 
křest, prevét, dřevce, pergamen,  
iluminace,  pražský groš, Zlatá bula 
sicilská
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2. ŽIVOT V BAROKU

Za vlády Habsburků bylo uzákoněno jako jediné právoplatné náboženství – katolické. Poddaní se 
museli stát katolíky. Šlechtici a měšťané, kteří odmítli přejít na tuto víru, se mohli z Čech odstěhovat, 
ale bez majetku. Katolická církev ovlivňovala i vědu, kulturu a vzdělávání. 

VÍŠ, ŽE…?

Barokní chrám poznáš na první pohled 
podle zastřešení kopulí. Kopule mívá 
zelenkavou barvu, kterou utvořila tzv. 
měděnka – ochranná vrstva na mědě-
ném plechu.

Baroko oslavovalo Boha. V českých zemích 
bylo postaveno mnoho kostelů a  klášterů, 
které byly bohatě vyzdobené sochami a ob-
razy s  biblickou tematikou. Města i  vesni-
ce dodnes zdobí kamenné kříže, kapličky 
a sochy svatých. Dochovaly se nám městské 
barokní radnice a měšťanské domy, na ves-
nicích zdobená selská stavení. Na náměstích 
měst se často stavěly morové sloupy (jako 
poděkování Bohu za přežití moru) a bohatě 
zdobené kašny. V barokním slohu byly po-
staveny nebo přestaveny i  zámky, kolem 
nichž býval park s fontánkami a altánky. 

BAROKNÍ SLOH (17. STOLETÍ A POLOVINA 18. STOLETÍ)
Katolické náboženství podporoval také nový umělecký sloh původem z  Itálie – baroko, které 
vystřídalo renezanci. Do  českých zemí přinesl baroko řád jezuitů, který zde šířil katolickou víru 
a  vzdělání. Jezuité zakládali školy, na  nichž však nebyla svoboda vyznání. Nekatolické a  česky 
psané knihy dokonce pálili. Stavěli krásné barokní církevní stavby, ale protestantské (nekatolické) 
kostely rušili. Zavedli mnoho církevních svátků a pořádali církevní poutě za svatými. 

Poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené 
hoře u Žďáru nad Sázavou 
– památka UNESCO

Sloup Nejsvětější 
Trojice na náměstí 
v Olomouci 
– památka UNESCO

Kostel svatého 
Ignáce v Praze

Bohatá 
výzdoba 
a zlacení 
mělo ohro-
mit prosté 
lidi.

mramorová 
dlažba

fresky 
(nástěnné 
malby)

zdobení 
štukovou 
omítkou

sochy 
svatých 
a andělíčků 
v pohybu
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SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ V BAROKU
Sochami se zdobily interiéry i fasády kostelů a zámků, na náměstích 
se často stavěly morové sloupy se sochami svatých. K významným 
sochařům této doby patřil Ferdinand Maxmilián Brokoff (sochy 
na  Karlově mostě v  Praze). Malíři nejčastěji tvořili fresky, oltářní 
obrazy s náboženskou tematikou a portréty.

ZAPAMATUJ SI! 
V období baroka byli lidé po celý život svázáni s katolickou církví. Katolictví bylo jedinou 
povolenou vírou. Barokní stavby, zvláště kostely, byly stavěny tak, aby působily svou veli-
kostí a zdobností a člověk si připadal nicotně a více se obracel o pomoc k Bohu. Rozvíjí se 
malířství a sochařství. Součástí bohoslužeb se stala varhanní hra. Na zámcích byla zakládá-
na divadla, v nichž se rozvíjí opera. Oblečení mužů i žen využívá spousty zdobných prvků.

VÍŠ, ŽE…?

Skladba Ave Maria, kterou určitě znáš, je 
z díla J. S. Bacha. Tuto skladbu i další ukáz-
ky barokní hudby si můžeš poslechnout 
i na internetu (www.youtube.com).

BAROKNÍ HUDBA
Církev využívala k působení na lidi také hudbu. V kostelech zaznívaly při bohoslužbách skladby 
hrané na varhany. Šlechta pořádala plesy. Na zámcích se zakládala divadla, kde se hrály oblíbené 
opery. Za  největší hudební skladatele baroka jsou považováni Antonio Vivaldi a  Johann 
Sebastian Bach.

BAROKNÍ MÓDA
Také móda v baroku měla symbolizovat bohat-
ství. Oděvy byly šity z brokátu, sukně žen často 
doplňovala vlečka, součástí šatů byl korzet. Ob-
lečení mužů i  žen bylo často zdobené krajkou, 
řasením. Na hlavách nosili paruky. Součástí muž-
ského oblečení byly punčochy a zdobená obuv.

Zámecké divadlo 
v Českém Krumlově

sochy na 
zámku Kuks

brokát (těžká hedvábná 
látka protkávaná zlatými 
nebo stříbrnými vlákny)

korzet (sta- 
hoval trup)

kabátec

paruka
punčochy

šaty zdobe-
né stuhami 
a umělými 
květinami

boty 
zdobené 
přezkousukně 

s vlečkou

třírohý 
klobouk

paruka

kalhoty ke kolenům

nápadné 
líčení

krajkové 
kanýry

BAROKNÍ MÓDA



Vyučování v tehdejších dobách trvalo 4 hodiny denně. Učilo se 
čtení, psaní, počítání a  náboženství. Psalo se písátky na  bři-
dlicové tabulky. Starší žáci směli psát husími brky na konop-
ný papír. Brka namáčeli do  inkoustu, který pan učitel vyráběl 
z duběnek a děti si ho nosily v lahvičkách přivázaných na knoflíku 
u kabátu. Ve školách bývala i kniha cti – zlatá kniha a kniha han-
by, do níž se zapisovaly prohřešky žáků. Za neposlušnost, vzdo-
rovitost a prostořekost byli žáci trestáni od výprasku rákoskou 
až po posazení do „oslovské“ lavice. Na venkovských školách byl 
učitel velmi chudý. Aby se uživil, přivydělával si např. hraním 
v kostele, ale také opisováním not a dalších písemností.

ZOPAKUJ SI:
1. Které jsou hlavní znaky barokních staveb?
2.  Jak se rozvíjelo umění – malířství, sochařství, hudba 

– v období baroka?
3. Popiš „módní“ barokní oblečení a účesy. 
4. Jaké možnosti vzdělávání měly děti v této době?
5. Kdo to byl J. A. Komenský? Co o něm víš?
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Jak se děti učily v 17. století:
■  Porovnej vybavení současné třídy a té ze 17. století.
■  Zamysli se nad tím, proč spousta dětí v tehdejší době 

nechodila do školy.
■  Které předměty se tenkrát neučily? Které se naopak 

už povinně neučí nyní?  
■  Vyzkoušej si se spolužáky jeden den výuky podle 

metod ze 17. století – bez pomůcek, ve stejných 
podmínkách, podle pravidel, která tehdy platila...

Výprava za poznáním – Jak se dříve chodilo do školy

CO TO JE?
Duběnky  
– kulaté výrůstky na listech 
dubu, které vytváří žlabatka 
dubová (druh hmyzu).

 Vyrob si duběnkový 
inkoust:
■  Rozdrť 140 g duběnek.
■  Přidej 44 g zelené skalice 

(chemická látka – síran železnatý), 
70 g arabské gumy (pryskyřice 
rozpustná ve vodě) a 1 l vody. 

■  Vše důkladně promíchej, nalij 
do zavařovací sklenice, přikryj 
a nech několik dní na teplém 
místě stát.

■  Hotový černý inkoust sceď 
přes jemné sítko. Používej ho 
při psaní dřevěným perem 
s násadkou.

(Pero s násadkami a arabskou gumu 
koupíš v obchodě s výtvarnými po-
třebami, zelenou skalici v drogerii.)

PČ M

katedra (stůl 
pro učitele) lavice

prkenná podlaha

trámový strop

kachlová kamna

dlouhý 
stůl

tabule 
s notovými 
linkami

ŠKOLNÍ TŘÍDA ZE 17. STOLETÍ

husí brk
břidlicová 
tabulka

uzamykatelná skříňka  
(Zde byly uschovány zlatá 
kniha a kniha hanby.)
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4. DOBA OSVÍCENSKÁ

Marie Terezie (z rodu Habsburků)

OSVÍCENSTVÍ
V  17. a  18. století dochází k  rozvoji přírodních věd a  mnoha objevům (např. dalekohled, 
mikroskop, pohyb planet, gravitační síla, princip krevního oběhu). Díky těmto novým poznatkům 
se zrodil nový myšlenkový směr – osvícenství. Osvícenci věřili ve schopnosti člověka, sílu jeho 
rozumu, vzdělání a vědecká poznání. Bojovali proti pověrám a předsudkům. Byli přesvědčeni, 
že všichni lidé mají být svobodní a měli by mít stejná práva.  Hlásali povinnost šlechty starat 
se o  své poddané. Církev už neměla neomezenou moc. Do  českých zemí pronikají myšlenky 
osvícenství z Francie ve 2. polovině 18. století.  

VÍŠ, ŽE…?

Marie Terezie porodila 
celkem 16 dětí (11 dcer 
a 5 synů), 12 z nich 
se dožilo dospělosti. 
Přestože milovala krásné 
šaty, od smrti svého 
muže se už oblékala 
pouze do smuteční 
černé barvy.

MARIE TEREZIE – JEDINÁ ŽENA NA ČESKÉM TRŮNĚ
Myšlenky osvícenství v praxi se snažila uplatnit panovnice 
Marie Terezie z rodu Habsburků. Na trůn nastoupila díky 
tzv. pragmatické sankci – dokumentu, který vydal její 
otec císař Karel VI. Ta zajišťovala trůn i ženě, pokud nemá 
panovník mužského potomka, ne však titul císaře. 

Marie Terezie byla vzdělaná žena, která se zajímala 
o monarchii, ale také o výchovu vlastních dětí. Za svého 
panování provedla mnoho reformních změn, kterými 
chtěla posílit postavení říše a  také zlepšit životní 
podmínky obyvatel. Mnohá z  jejích nařízení přetrvala až 
do současnosti. 

REFORMY MARIE TEREZIE
■  Snížila robotu poddaných na tři dny v týdnu. (Nevolnictví 

zůstalo zachováno.)
■  V roce 1774 nařídila zavést povinnou školní docházku pro 

děti od 6 do 12 let, čímž přispěla ke vzdělanosti obyvatel. 
■  Zakázala tělesné tresty vůči poddaným a mučení vězňů. 
■  Daně musela platit i vrchnost (nejen poddaní).
■  Pro obranu země zbudovala silné stálé vojsko a nechala stavět 

pevnosti k obraně hranic.
■  Zavedla evidenci obyvatel, budov a pozemků, číslování domů 

místo dosavadních domovních znamení a pojmenování ulic.
■  Do oběhu byly dány první papírové bankovky.

TEN BONBON  
AŽ PO VEČEŘI!

PŘEVEZMEŠ   
PO MNĚ VLÁDU!

1740 – KAREL VI. PŘEDÁVÁ ZBÍDAČENOU ZEMI SVÉ DCEŘI MARII TEREZII.
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10. NÁROD SOBĚ

NÁRODNÍ DIVADLO
Čechům velmi chybělo vlastní české divadlo. Rozhodli se proto, že vybudují své nové, Národní 
divadlo v  Praze. Tato myšlenka se ujala u  všech vlastenců a  pomocí sbírky, do  které přispěl 
i  panovník, se podařilo brzy shromáždit dostatek peněz na  stavbu. V  roce 1868 byl slavnostně 
položen tzv. základní kámen. Divadlo bylo otevřeno v roce 1881 operou Bedřicha Smetany Libuše. 
Brzy po otevření však došlo k velkému neštěstí – divadlo začalo hořet.

 Zjisti s pomocí internetu 
nebo encyklopedií, kteří 
další významní čeští umělci 
se podíleli na výzdobě 
Národního divadla.Opona Národního divadla od Vojtěcha Hynaise

Požár lidi ještě více stmelil a v téměř rekordním čase byla uspořádána nová sbírka pod heslem „Národ 
sobě“. Divadlo bylo znovuotevřeno roku 1883 opět Smetanovou Libuší. Architektem Národního 
divadla byl Josef Zítek. Na výzdobě divadla se podíleli tehdejší významní umělci. Vojtěch Hynais 
namaloval oponu, vnitřek budovy svými malbami zkrášlil Mikoláš Aleš.

VÍŠ, ŽE…?

Pozdrav nazdar pochází 
právě z této doby, protože 
na pokladničkách byl nápis 
„Na zdar Národního divadla“.

Základní kameny pro 
divadlo byly přivezeny 
z významných historických 
míst českých zemí.

VV

POŽÁR NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE ROKU 1881

SLOŽÍME SE NA NOVÉ, 
JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ! 

HOŘÍ NAŠE ČESKÉ DIVADLO! 

 TAKOVÉ NEŠTĚSTÍ!

NA ZDAR NÁRODNÍHO DIVADLA!

2



ZAPAMATUJ SI! 
Za  vlády Františka Josefa došlo k  rakousko-uherskému vyrovnání. Češi se samostatnosti 
nedočkali. V 19. století byl založen Sokol, postaveno Národní divadlo v Praze, tvoří slavní 
čeští umělci – A. Dvořák, J. Neruda, B. Smetana, J. Mánes, J. V. Myslbek aj. V  literatuře 
a architektuře vládne romantizmus.
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Významným malířem 
byl Josef Mánes. Jeho 
um můžeš obdivovat 
na  orloji Staroměstské 
radnice v Praze. 

ČEŠTÍ UMĚLCI 19. STOLETÍ
Umělci, kteří se podíleli na výzdobě Národního divadla, předvedli svůj talent i jinde.

V  19. století působili 
také skvělí čeští spiso-
vatelé a  básníci jako 
Karel Hynek Mácha, 
Jan Neruda, Božena 
Němcová, Karel Jaromír 
Erben či Alois Jirásek. 

Vynikajícím hudebním skladatelem byl Bedřich Smetana, 
jehož nejvýznamnějším dílem je soubor skladeb Má vlast 
a opera Libuše. Ve své době však větší popularitu získal 
Antonín Dvořák, který byl slavný i v Americe. Zde uchvátil 
svojí symfonií „Z Nového světa“. Toto hudební dílo patří 
k nejlepším na světě. Jeho nejznámější operou je Rusalka.

Sochař Josef Václav Myslbek vy-
tvořil naši nejslavnější jezdeckou 
sochu – sochu svatého Václava 
na Václavském náměstí v Praze.

ROMANTIZMUS
Významné změny nastaly i v archi-
tektuře. V 19. století byl velmi ob-
líbeným směrem romantizmus. 
Romantické stavby jsou napodo-
beninami starých architektonic-
kých slohů (gotického, barokního, 
renezančního aj.). Vznikaly tak stav-
by novogotické, novobarokní, 
novorenezanční (např. novorene-
zanční budova Národního divadla).

Zámek Lednice v novogotickém stylu
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13. PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

OBYVATELÉ PRVNÍ REPUBLIKY
V Československé republice žili kromě Čechů a Slováků také 
národnostní menšiny. Nejvíce bylo Němců a Maďarů.

Československá republika (zkratka ČSR) vznikla jako demokratický stát. To znamená, že na vládě se 
podíleli občany volení zástupci. Demokratickým státem jsme i nyní. A stejně jako dnes i za tak zvané 
první republiky zaručovala ústava práva občanům bez rozdílu majetku, náboženství a národnosti. 
Poprvé také mohly volit i ženy (od roku 1919).

PRŮMYSL
Krátce po  svém vzniku se Československá republika zařadila mezi nejvyspělejší státy Evropy. 
Hospodářsky nejrozvinutější byly Čechy a Morava. Naopak nejzaostalejší byla Podkarpatská Rus. 
Mnoho průmyslových závodů existovalo již v době rakousko-uherské monarchie a nově vzniklá 
republika tyto podniky zdědila a nadále rozvíjela.

Zamysli se, zda mohla existence národnostních 
menšin (především Němců a Maďarů) přinést 
republice nějaké problémy.

4

NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ 
PRVNÍ REPUBLIKY

■ Čechoslováci
■ Němci 
■ Maďaři 
■ Ostatní 

Loga nejvýznamnějších firem, které si v  době první republiky 
získaly přední místa na českém i světovém trhu:

Zjisti, čím se nejvý-
znamnější firmy první 
republiky zabývaly, zda 
ještě dnes fungují a co 
vyrábějí.

Víš, čím byly zvláštní tak 
zvané „Baťovy ceny“?

5

Škodovy závody 
Plzeň

BaťaČeskomoravská 
Kolben-Daněk

Parní lokomotiva vyrobená pro Československé státní dráhy 
firmou Českomoravská-Kolben-Daněk. Lokomotiva vážila 
přes 60 tun a dosahovala rychlosti 60 km/h.Reklamní plakát na boty od Bati

6
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Československá republika patřila mezi země, kde 
se dařilo automobilovému průmyslu. Vyráběly 
se zde nejen osobní automobily, ale také nákladní 
automobily a zemědělské stroje. K nejznámějším 
československým výrobcům automobilů patřily: 
Tatra, Laurin a Klement, Praga, Aero a jiné. 

Kromě automobilového a strojírenského průmy-
slu se v  Československu dařilo i  jiným odvět-
vím, především potravinářskému průmyslu. 
Do  světa se vyváželo například české pivo, 
chmel i řepný cukr. Textilní a sklářský průmysl 
patřil k nejvyspělejším na světě. Československý 
zbrojařský průmysl neměl v Evropě konkurenci.

ŠKOLSTVÍ
K  rozvoji republiky bylo zapotřebí také 
kvalitního školství. Československé školství 
patřilo v té době mezi nejlepší na světě. Lidé 
měli ke vzdělání a učitelské profesi velkou 
úctu. Kromě škol existovaly kulturní spolky 
i  veřejné knihovny. V  Brně byla založena 
v  roce 1919 Masarykova univerzita. Téměř 
neexistovala negramotnost (neschopnost 
číst a psát). 

Luxusní automobil  
značky Praga vyráběný 

v letech 1912–1932 firmou 
Českomoravská-Kolben-Daněk

Porovnej školní třídu na fotografii 
z první republiky s obrázkem třídy 
ze 17. století na str. 14. V čem se liší?

9

Školní třída za první republiky

 Špičkové výrobky
Výrobky označené touto 
značkou patřily v Evropě 
mezi špičku. Dokážeš text 
přeložit?

7

 Reklamní plakát a slogan
■  Představ si, že si tě majitel firmy najal na vytvoření 

reklamního plakátu pro svůj nový výrobek. Využití 
a druh výrobku jsou na tobě. 

■  Tvým dalším úkolem je vymyslet reklamní slogan 
(heslo, hlášku) na svůj výrobek. Je nutné, aby 
zákazníky upoutal. 

8

Reklamní prvorepublikový plakát

VV ČJ

A
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14. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

 Podle údajů v učebnici 
o začátku a konci druhé 
světové války spočítej, jak 
dlouho válka trvala. 

 Znáš některou knihu 
nebo film vyprávějící 
příběh z období druhé 
světové války?

6

5

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Zrádnost a  nebezpečnost Německa se projevila necelý rok 
po  dohodě z  Mnichova (1938). Sudety Hitlerovi nestačily. 
Dne 1. září 1939 napadlo Německo vojensky Polsko. Druhá 
světová válka začala dvacet let od  ukončení první světové 
války. Mír v Evropě tedy dlouho nevydržel.

V  prvních měsících války bylo Německo velmi úspěšné, 
protože dobylo nejen Polsko, ale také Francii, Dánsko, Norsko, 
Nizozemí, Belgii a snažilo se zmocnit i Velké Británie. Německo 
mělo ve válce i své spojence, nejsilnějšími byly Itálie a Japonsko.

VÁLKA SKONČILA PORÁŽKOU NĚMECKA
Sovětská armáda (Rudá armáda) začala Němce ze svého 
území vytlačovat zpět. V  roce 1944 se spojenecké armády 
v čele s USA, Velkou Británií a jinými státy vylodily na sever-
ním pobřeží Francie a německá vojska začala být v ohrožení 
ze dvou stran. Porážka Německa na sebe nenechala dlouho 
čekat a ono  8. května 1945 svoji porážku přiznalo. Druhá 
světová válka v Evropě skončila. Úplný konec druhé světové 
války však nastal až v září 1945, kdy bylo poraženo Spojenými 
státy také Japonsko (svržením atomových bomb).

Němečtí vojáci strhávají 
polské hraniční závory.

VÍŠ, ŽE…?

V bitvě o Británii bojovali také čeští letci. Peruť bylo 
označení pro skupinu letadel jednoho typu, vojenská 
letecká jednotka.

Na internetu zjisti, kteří čeští letci byli nejúspěšnější 
v bitvě o Británii.

 Vyhledej na internetu znaky československých 
perutí a navrhni vlastní znak.

4

3

Vážným problémem se pro 
Hitlera stala letecká bitva 
o Británii v roce 1940. I přes vel-
ké ztráty a  škody se totiž Velká 
Británie ubránila. Dalším stá-
tem, který Hitler mínil získat, 
byl Sovětský svaz. Tady ovšem 
narazil na  tvrdý odpor a  jeho 
plány se začaly hroutit. Poté, co 
do války vstoupily také Spojené 
státy americké, se protiněmečtí 
spojenci ukázali jako silný ne-
přítel, kterého Německo porazit 
nedokázalo.

Adolf Hitler
(německý kancléř – předseda vlády)

USA vstoupily do války poté, kdy 
Japonsko napadlo jejich vojenský 
námořní přístav Pearl Harbor.

ČJ
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ŽIVOT V PROTEKTORÁTU
Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se život lidí nezastavil, ale výrazně změnil. Němci zakázali 
vše, co připomínalo demokratickou první republiku. Lidé se nemohli k politice ani dění ve státě 
vyjadřovat svobodně. Na Pražském hradě, ale i  jiných úředních budovách musely být vyvěšeny 
vlajky s hákovým křížem. Dokonce i názvy obchodů či ulic byly uvedeny dvojjazyčně, tedy česky 
a německy. Ve školách se od první třídy povinně učila němčina. V učebnicích byly přelepovány 
části o slavných českých dějinných událostech.

KDO TO JE?
Žid – příslušník židovského národa  
(Hitler je za druhé světové války označoval za 
nečistý národ, který je třeba vyhubit.)

CO TO JE?
Davidova hvězda – symbol židovského  
náboženství a židů vůbec
Koncentrační tábor – místo, které sloužilo  
k hromadnému věznění, mučení a zabíjení lidí.
Gestapo – německá tajná státní policie

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ŽIDY
Na  území, které Němci okupovali, platily 
nejpřísnější zákazy a  příkazy zvláště pro 
Židy (nesměli navštěvovat restaurace, kina, 
divadla, veřejné dopravní prostředky, parky 
a  dětská hřiště, chovat domácí zvířata 
apod.). S těmito opatřeními se dalo žít velmi 
těžko. Později byli židé odváženi do  tzv. 
koncentračních táborů, kde byli zabíjeni 
v plynových komorách. Takto bylo usmrceno 
více než 11 milionů osob!

Transport židů do kon-
centračního tábora

ZAPAMATUJ SI! 
Dne 15. března 1939 vznikl na našem území 
protektorát Čechy a  Morava. Napadením 
Polska Německem 1. 9. 1939 začala druhá 
světová válka, která trvala šest let. Mnoho 
milionů lidí v průběhu války zemřelo v bojích 
a  v  koncentračních táborech. Německo se 
vzdalo 8. května 1945.

ATENTÁT NA HEYDRICHA
Na  pořádek v  Protektorátu dohlíželo tzv. 
gestapo. Už jen toto slovo vyvolávalo 
v lidech strach. Přesto se tisíce Čechů nedaly 
zastrašit úplně a  již od  počátku okupace 
proti Němcům bojovaly. Od  roku 1942 byli 
do Protektorátu vysíláni českoslovenští vojáci 
vycvičení v  Británii. Jejich nejdůležitějším 
úkolem bylo zabití Reinharda Heydricha, 
nejvyššího zástupce Německa u nás. Atentát 
provedli Jozef Gabčík a  Jan Kubiš. Tento 
hrdinský čin měl bohužel strašlivé následky. 
Za trest byly vypáleny a  zcela zničeny dvě 
české obce – Lidice a Ležáky.

OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
Okupované území Československa bylo osvobo-
zeno v  Evropě mezi posledními. Dne 5. května 
vypuklo v  Praze a  jiných městech povstání proti 
okupantům. Naši osvoboditelé přišli ze dvou smě-
rů. Sovětská armáda přišla od východu a osvobo-
dila i Prahu. Západ naší vlasti osvobodila americká 
armáda. Československo bylo od 8. května 1945 
opět svobodné.

Každý žid musel nosit na oděvu 
tzv. Davidovu hvězdu s nápisem 
Jude (žid).
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Vypravte se na třídní výlet a navštivte 

některé z m
íst české historie. Zopakujte si, 

co jste se už ve vlastivědě naučili.

SLAVKO
V U

 BRN
A

 – N
edaleko 

m
ěsta se roku 1805 odehrála 

jedna z největších bitev u nás. 
Francouzská arm

áda v čele 
s N

apoleonem
 v ní porazila 

vojska ruského cara a ra-
kouského císaře. N

a pam
ěť 

bitvy se zde tyčí M
ohyla m

íru. 
Expozici věnovanou bitvě 
u Slavkova nabízí i m

ístní ba-
rokní zám

ek, jehož prohlídku 
si rozhodně nenechte ujít.

ZÁ
M

EK LÁ
N

Y – Barokní zám
ek je od roku 

1921 letním
 sídlem

 prezidentů naší 
republiky. Zám

ek není přístupný pro 
veřejnost, ale m

ůžete se projít zám
eckým

 
parkem

, prohlídnout si kostel a skleník.

LID
ICE  

– Pam
átník v Lidicích připom

íná tragickou událost 
z období druhé světové války, kdy byla původní 
obec nacisty zničena a obyvatelé povražděni nebo 
odvezeni do koncentračních táborů. Součástí 
pietního m

ísta je také m
uzeum

 a růžový sad, kde 
roste přes 200 druhů růží svezených z celého světa.

Plzeňský kraj
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Ústecký
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Karlovarský 
kraj

Kraj Vysočina

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

TEREZÍN
 – Pevnostní m

ěsto založil roku 1780 
císař Josef II. a pojm

enoval ho po své m
atce 

M
arii Terezii. Za druhé světové války však 

v původně obranné pevnosti zřídili něm
ečtí 

nacisté židovské ghetto a věznici. D
nes je tu 

pam
átník připom

ínající utrpení lidí během
 

2. světové války.

FU
LN

EK – M
ůžete zde 

navštívit pam
átník Jana 

A
m

ose Kom
enského, který 

zde působil jako správce 
bratrského  
sboru.

PRA
H

A
 – V hlavním

 m
ěstě 

naší republiky se odehrávaly 
zlom

ové okam
žiky našich dě-

jin: bitva na Bílé hoře 1620, 
boje na barikádách za revo-
luce 1848, stavba N

árodního 
divadla 1868-1883, vyhlášení 
Československé republiky 
1918 nebo sam

etová revolu-
ce 1989. 

KO
PŘIVN

ICE – Sídlí 
tu druhá nejstarší do-
sud existující autom

o-
bilka na světě Tatra. 
H

istorické osobní, 
nákladní i vojenské 
autom

obily či unikát-
ní m

otorovou loko-
m

otivu „Slovenskou 
strelu“ si prohlédnete 
v Technickém

 m
uzeu 

Tatra.

H
O

D
O

N
ÍN

 – Zde se narodil 
první československý prezi-
dent Tom

áš G
arrigue M

asaryk. 
N

ajdete tu jeho pom
ník, m

ůžete 
navštívit M

asarykovo m
uzeum

. 

ZLÍN
 – M

ěsto proslavil 
český podnikatel Tom

áš 
Baťa, který zde v roce 
1894 založil obuvnickou 
firm

u. D
odnes zde stojí 

kolonie rodinných dom
-

ků, které nechal postavit 
pro své zam

ěstnance. 
V m

uzeu obuvi se sezná-
m

íte s historií obuvnictví 
a prohlídnete nejrůznější 
boty z celého světa. 
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