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Poj 
Pojďte dál, projděte branami poznání .  

Každá z nich  otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. 



KOVÁRNA 



Kovárna – narození a dětství Tomáše Masaryka 
Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství 
Úkol: 1. Zkus doplnit osobní údaje Tomáše Masaryka do rodného listu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď: dne 7. 3., jméno křtěncovo Tomáš Masaryk, otec Josef Masaryk, matka 
Terezie Masaryková 
 
 



Úkol: 2. Doplň: 
 
Odpověď: Poté, co Tomáš Masaryk přestal po absolvování hustopečské reálky 
praktikovat na hodonínské škole a utekl ze zámečnictví ve Vídni, učil se kovářem v 
Čejči, kde rodina v té době žila, u Antonína Beneše. Jako kovářského učedníka si jej 
všiml jeho bývalý učitel a domluvil rodičům. Poté se Tomáš Masaryk rozhodl pro 
studium na gymnáziu. S přípravou na zkoušky mu pomohl František Sátora. 





STUDIA 
Citát: „Vzdělání není jenom pouhým 
hromaděním vědomostí, jako těsto není mouka, 
voda, sůl, kvasnice dohromady 
naházené.“ 
 
 
 
Úkol: 1. Na stěně můžeš vidět fotografie 
související se studiem Tomáše Masaryka a také 
názvy měst, kde studoval. Ve kterých 
současných státech tato města leží? 
 
Odpověď: Brno – Česká republika; Leipzig 
(Lipsko) – Německo; Wien (Vídeň) – Rakousko 
 
Úkol: 2. Poznáš, na které fotografii je zobrazena 
Charlotta Garrigue? 
Odpověď: Na poslední, čtvrté fotografii 
 
 



CESTA 
Motto: „Nic není veliké, co není pravdivé.“ 
 



Úkol: 1. Na otáčecí plakátovací ploše jsou vylepeny noviny z období mezi lety 1882–
1918. Mezi ně se ovšem zatoulalo jedno novinové vydání z pozdější doby, kdy už byl 
Masaryk prezidentem. Dokážeš mezi nimi ono vydání Národní politiky najít? Jaký 
článek pokrývá celou úvodní stranu a koho se týká? 
 
Odpověď: Národní politika, 1923, Atentát na Rašína 
 
Úkol: 2. Zkus najít v jedné z vitrín cestovní pas. Na jaké jméno byl tento falešný pas 
vystaven? 
 
Odpověď: Thomas George Marsden 
 
Úkol: 3. Doplň: 
 
Odpověď: Státní svátek den vzniku samostatného československého státu slavíme  
28. 10. 
Samostatný československý stát byl vyhlášen v roce 1918. 





PREZIDENTSKÁ 
Motto: „Soustředíme všechna své úsilí, abychom svůj stát udělali 
pevností svobody v srdci Evropy, předvojem demokracie 
na východě.“                                                                    



 
 
Úkol: 1. Poznáš, ke které události se fotografie vztahuje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď: Triumfální cesta Prahou T. G. Masaryka po návratu z exilu dne 21. 12. 1918 
 
Úkol: 2. T. G. Masaryk se setkával na neformálních schůzkách s intelektuály a umělci. 
Schůzky probíhaly převážně v bytě Karla Čapka a podle dne setkání se kroužek nazýval 
pátečníci.  
Zamysli se: Kdyby se taková skupinka lidí setkávala v dnešní době, kdo by se schůzek 
účastnil? Zapoj svou fantazii. 
 
Odpověď: Odpověď je zcela na představivosti žáků a studentů. Výstupy z tohoto úkolu 
mohou sloužit dále jako podnět k diskuzi po návštěvě expozice 

   PREZIDENTSKÁ 
  



RODINNÁ 
Citát: „Smím říci, že se mi potvrzuje 
vše, več jsem věříval, takže jsem 
nemusel změnit nic na své víře v 
humanitu a demokracii, na svém 
hledání pravdy, ani na nejvyšším 
mravním a náboženském příkazu 
lásky k člověku.“ 
 
Úkol: 1. Poznej osoby na této 
fotografii. 
 
Odpověď:  
levý sloupec: Herbert, Alice, 
Charllota Garrigue Masaryková 
 
pravý sloupec: Jan, Tomáš Garrigue 
Masaryk, Olga 



Úkol: 2. Přiřaď události k datům. Pomůžou ti k tomu dataválce v místnosti. 
 
Odpověď:  
 
Jubilejní průmyslová výstava  1891  T. G. M. poslancem v říšské radě 
Zeppelinův první let vzducholodí  1900  Hilsneriáda 
Konec první světové války   1918  T. G. M. zvolen prezidentem 
Konec občanské války v Rusku  1920 T. G. M. podruhé zvolen prezidentem 
Edvard Beneš zvolen novým prezidentem  
    1935  Abdikace T. G. M. 



 ODKAZ 



ODKAZ T. G. M. 
Citát: „Ne násilím, ale mírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale 
životem k životu, toť odpověď českého člověka, toť smysl našich dějin a odkaz našich 
předků.“ 
 
Úkol: 1. Uspořádej dle věku jednotlivé fotografie T. G. Masaryka a zkus na nich  
odhadnout jeho stáří. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď: věk na fotografiích – 13, 79, 22, 27 let 
 
Úkol: 2. Kolika let se Masaryk dožil? 
 
Odpověď: 87 let 


