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PRACOVNÍ LIST PRO ST¤EDNÍ ·KOLY A GYMNÁZIA

1. Minulost v obrazech
Tyto novinové titulky byly otištěny v zářijových a říjnových dnech roku 1938 v periodiku Večerní České slovo.

Zodpovězte následující otázky:

1) Ke kterým důležitým událostem roku 1938 titulky
odkazují?

2) Seřaďte jednotlivé události tak, jak šly chronologicky
za sebou.

3) Kde je potřeba hledat kořeny agresivní zahraniční
politiky Německa ve 30. letech 20. století?

4) Jaká byla reakce Francie a Velké Británie na agre-
sivní zahraniční politiku Německa?

5) Jaké byly důsledky tzv. Mnichovské 
dohody?

6) Které státy si následně zabraly části česko-
slovenského území? O které oblasti se jednalo?

Muzea patří mezi tzv. paměťové instituce (dále např. archivy a knihovny), jež uchovávají pro budoucí generace
předměty z minulosti. Mezi těmito „svědky dob minulých“ můžeme najít například textilie.

Na fotografii vidíte pamětní hedvábný šátek vyrobený u příležitosti 20. výročí vzniku Československa.

5. Jsou tato tvrzení pro rok 1938 pravdivá?

6. Historie za zdmi muzea ukrytá …

V Německu proběhla „Křišťálová noc“.

Došlo k anšlusu Rakouska.

Americkým prezidentem byl Harry S. Truman.

T. G. Masaryk byl stále naživu.

Německo vystoupilo ze Společnosti národů.

Začala druhá světová válka.

Ve Španělsku stále probíhala občanská válka.

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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Otázky:

1) Které historické či
mytické postavy
jsou na šátku 
vyobrazeny?

2) Co chtěl autor 
vyobrazením na
šátku říci?

3) Proč se český
národ odvolával
v krizové době na
svou slavnou 
minulost?

1938

„Malá, ale naše“ – mapa druhé republiky (_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ )
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Následující text pochází z petice „Věrni zůstaneme“, jež vznikla 15. května 1938 a kterou vydali představitelé
československého kulturního života. Do konce září 1938 ji podepsal přes milion občanů Československa.

Ve jménu národní svobody a státní samostatnosti, vybojované před dvaceti lety, vyzýváme všechny věrné
občany Československé republiky: pevně odhodláni, s obětavostí a nezlomnou vírou ve vlastní věc, držme
celistvost a nedotknutelnou svrchovanost tohoto jediného našeho státu. […] Přejeme si mír a opravdovou do-
hodu se svými sousedy, respektujeme jiné státy a národy, jako žádáme, aby jiní respektovali nás. Kdyby
byl mír ohrožen, nestane se tak naší vinou. Tím rozhodněji se budeme bránit, pevní svou jednotou. Víme, že
se dějí pokusy rozvrátit ji zvnitřku. I tomuto nebezpečí se rozhodně ubráníme. Silni v sobě zachováme význam
Československa pro Evropu. Bráníce svou samostatnost a demokracii ve střední Evropě, hájíme svobodu 
Evropy celé. […]

Otázky k textu:

1) Proč tato petice vznikla? 

2) Na které události zřejmě reagovala?

3) Co je v textu míněno pokusy rozvrátit republiku „zvnitřku“?

4) Jak byste interpretovali pasáž „bráníce svou samostatnost a demokracii ve střední Evropě, hájíme svobodu
Evropy celé“?

2. Práce s textem

Plynová maska z roku 1938

Zakroužkujte vždy jeden z výrazů, který nepatří mezi ostatní vztahující se k problematice roku 1938.

• M) Édouard Daladier        A) Adolf Hitler        T) Benito Mussolini        H) J. V. Stalin

K) Neville Chamberlain

• E) mise lorda W. Runcimana        O) zřízení Protektorátu Čechy a Morava        N) Karlovarský program 

I) abdikace prezidenta Beneše        U) X. všesokolský slet

• D) reparace        I) ultimátum        L) mnichovská zrada        P) anšlus        A) appeasement

• A) Velká Británie        Ř) Německo        E) Francie        D) Itálie        Ž) Sovětský svaz

• K) Sudetendeutsche Partei        P) Liberec        O) nacismus        A) Obrana národa        V) Konrád Henlein

Tajenka:  ___   ___   ___   ___   ___

3. Do následujícího textu doplňte níže uvedené výrazy:

Poté, co se v roce 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler, začala tato země uplatňovat agresivní kurz v za-

hraniční politice. Představitelé Francie a Velká Británie však Německu v řadě mezinárodně-politických zále-

žitostí vycházeli vstříc, neboť se domnívali, že se tak vyhnou válečnému konfliktu. Pro jejich politiku se začal

používat výraz ……....…, jenž lze přeložit jako „ustupování“ či „usmiřování“. V březnu 1938 Německo obsadilo

…….......… a dalším cílem německé agrese se stalo Československo. Hitler pro své cíle využil ….....……. Ta

začala požadovat připojení pohraničních oblastí českých zemí, tzv. …....……, k Německu. Nátlak Hitlera na

vydání pohraničních oblastí českých zemí vygradoval v září 1938 podepsáním tzv. ….....……, na jejímž základě

muselo Československo předat do správy Německa, ale i Polska a ….....…. převážnou část svého pohraničí –

to vše se souhlasem představitelů Francie a Velké Británie. Mylně se domnívali, že tím zabrání válce.

 Sudetoněmecká strana     appeasement     Rakousko    Mnichovská dohoda     Sudety     Maďarsko
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4. Co sem nepatří?

Plynová maska z roku 1938 (Československo).

Odznáček
(kolem 
r. 1938)

Odznáček s podobiznou
Adolfa Hitlera (1938)

Dobový 
tramvajový 

lístek (1938)


