1918 Velká válka a vznik Československa
PRACOVNÍ LIST KE KOMIKSU
1) Brainstorming
Co se vám vybaví, když se řekne „velká válka“ a „vznik Československa“? Jak spolu tyto
dvě události souvisejí?

velká válka

vznik
Československa

2) Československý odboj za první světové války
K prvnímu významnému vystoupení československých legií na východní frontě došlo
u města ___ ___ ___ ___ ___ ___ (tajenku tvoří písmena skrytá v komiksu) v Haliči (dnešní
Ukrajina). Co o této bitvě víte? Doplňte prázdná políčka a následně se pokuste zformulovat
stručné encyklopedické heslo, které by popisovalo československý odboj za první světové
války a jeho význam.
odboj

Působiště československých legií (státy):

______________________

1. _ _ _ _ _ 2. _ _ _ _ _ 3. _ _ _ _ _

______________________

_______________________

______________________

_______________________

______________________

Heslo:

Alois Rašín
T. G. Masaryk

Maffie

rota Nazdar
Karel Kramář
Vladivostok
Česká družina
transsibiřská magistrála
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3) Výdobytky moderní společnosti
První světová válka s sebou přinesla do té doby nevídané nasazení výsledků moderní techniky – tanků, bojových letadel, chemických zbraní atd., jež měly svůj díl na ztrátách milionů
lidských životů. Pro mnohé lidi tak válka představovala první velký otřes víry v pokrok. Zamyslete se nad tím, jaká pozitiva a negativa/nebezpečí nám moderní technologie přinášejí.

+
-

4) Zeptejte se kurátora
Kurátor je odborný pracovník muzea, který má na starosti správu muzejních sbírek, přípravu výstav a vědeckou práci. Představte si, jaké otázky by mohli během prohlídky výstavy
žáci kurátorovi klást. Na co byste se na dané téma zeptali vy sami?
Otázky:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________

5) Má smysl slavit státní svátky?
Domníváte se, že má smysl slavit státní svátek 28. října – den vzniku samostatného českého
státu? Jak trávíte svátky vy a vaše rodina?

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

