
         Distanční výuka  4.1. 2021 

 

 

PRVNÍ  SVĚTOVÁ  VÁLKA   / učebnice str. 38 a ž 40 / 
 

Délka trvání :     1914   - 1918 / od 28. července  do 11.11. 2018 / 

 

Reakcí na atentát na následníka trůnu Ferdinanda d´Este v Sarajevu vypukla 1. světová válka. 

Rakousko – Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. 

Na straně Srbska bylo Rusko, Francie, Velká Británie. 

Na straně Rakouska – Uherska bylo Německo. 

Celkem proti sobě bojovalo 34 států a 70 miliónů vojáků. 

 

Byla to válka, ve které byly poprvé v historii nasazeny tanky, letadla, bitevní lodě a ponorky. 

Poprvé byl použit bojový plyn, rychlopalné zbraně. 

Válka zasáhla  Evropu, Asii, Afriku i  světové oceány. 

Zahynulo celkem 9 700 000 vojáků a 6 800 000 civilistů, 21 000 000 zraněných. 

 

ZAHRANIČNÍ ODBOJ 

Čeští vlastenci v čele s Tomášem Garrigue Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem 

Rastislavem Štefánikem organizovali boj proti monarchii v zahraničí. Jejich hlavní myšlenkou 

bylo vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků. 

 

LEGIE  a  LEGIONÁŘI 

Legie byly dobrovolné revoluční jednotky složené z Čechů a Slováků. 

Měly více než 100 000 dobrovolníků = legionářů. Nejvíce jich bylo v Rusku. Bojovali proti Německu 

a Rakousku – Uhersku. 

 

Život  za války 

Většina mužů musela narukovat do války. Doma jejich práci musely zastávat ženy a děti. 

Byl zaveden přídělový systém potravin. Nastal hlad, epidemie, vysoká úmrtnost, drahota. 

Rostly nepokoje, demonstrace. 

 

KONEC  a   DŮSLEDKY  VÁLKY 

K ukončení války přispěl vstup USA do války / r. 1917 /. 

Válka skončila – uzavřela jí mírová konference ve Versailles ( čteme Versaj). 

Rakousko – Uhersko se rozpadlo. 

 

 

Podívej se na video : 

 

http://www.stream.cz/slavnedny/526294-den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stream.cz/slavnedny/526294-den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen


 

         Distanční výuka 5.1. 2021 

 

 

PRVNÍ  ČESKOSLOVENSKÁ  REPUBLIKA  / učebnice str. 41 až 44 / 

 

Datum vzniku : 

První Československá republika vznikla  28.10. 1918  spojením Čech, Moravy, Slezska, Slovenska  

a Podkarpatské Rusi. 

 

První Československý prezident :     Tomáš  Garrigue  Masaryk 

Prezidentem byl zvolen celkem 3x.  Přezdívalo se mu „tatíček Masaryk“. 

 

Obyvatelé ČSR :     Češi, Slováci, národnostní menšiny  - Němci, Maďaři 

 

Průmysl ČSR 

ČSR patřila mezi nejvyspělejší státy Evropy. 

Celosvětově byly známé :     -  Škodovy závody Plzeň, 

                                            -  Baťa 

                                            -  automobilový průmysl – auta TATRA,  PRAGA, AERO 

 

Potravinářství, vyváželo se :   -  pivo 

                                                   -  chmel 

       -  cukr 

 

Vyspělý byl i průmysl :       -  textilní 

                                              -  sklářství 

                                              -  zbrojařský 

 

 

Školství :       
I československé školství patřilo mezi nejlepší na světě.  Existovaly knihovny, kulturní spolky. 

Téměř neexistovala negramotnost / neschopnost číst a psát /. 

 

Kultura a odpočinek 

Lidé se kromě práce věnovali aktivnímu odpočinku, novinkou byl tramping, navštěvovali 

hojně biografy a divadla. Hojně navštěvovaným divadlem bylo Osvobozené divadlo Jana 

Wericha a Jiřího Voskovce. 

Další významní herci té doby – Vlasta Burian, Alois Nový, Jaroslav Marvan. 
 

 

 

Podívej se na videa : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwwadCyM7po 

 

https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwwadCyM7po
https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg
https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E

