1

Jméno:

Labyrintem

dějin českých

Vyzkoušej své znalosti zemí
2004 – Evropská unie

Po změně režimu po listopadu 1989 bylo předním úkolem Československa a později též samostatné České republiky
vstoupit do evropských struktur a zajistit politický a ekonomický rozvoj ve spolupráci se všemi evropskými zeměmi.
?

Který český prezident podepsal žádost o přijetí České republiky do Evropské unie? (zaškrtni)
Gustáv Husák

?

Miloš Zeman

Kdy se stala Česká republika členem Evropské unie? (zaškrtni)
1. května 2004

?

Václav Klaus

28. října 2000

17. listopadu 1989

Jakou barvu má vlajka Evropské unie?
(zaškrtni)

1999 – NATO
Mezinárodní vojenský pakt NATO nebo také Severoatlantická aliance je mezinárodní vojenské uskupení států,
založené za účelem jejich obrany demokracie a vlastní bezpečnosti.
?

Kdy a kde byla přijata Severoatlantická smlouva?

?

Napiš alespoň 3 státy, které jsou členy NATO:

?

Který český prezident podepsal listiny o vstupu
České republiky do Severoatlantické aliance?
Václav Havel, nebo Václav Klaus?
(zaškrtni správnou fotografii)

4. dubna 1949

Paříž

8. května 1945

Washington

17. lisopadu 1989

Praha

Podzim '89
? Nespokojenost lidí s omezováním základních lidských práv a s nedemokratickým režimem,
Komunistická
který nastolila (zaškrtni)

Demokratická

strana Československa,

Občanská
vyvrcholila celou řadou demonstrací. Jak jsou nazývány události mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu? (zaškrtni)
Sametová revoluce

Mechová revoluce

Průmyslová revoluce

Se Sovětským svazem
na věčné časy
? Od roku 1948 stála v čele Československé republiky Komunistická strana Československa,, pevně přimknutá
k Sovětskému svazu. Jejími výraznými představiteli byli: (spoj jména s fotografiemi a doplň křestní jména)

Husák

?

Štrougal

Biľak

Který z nich byl zároveň prezidentem Československé socialistické republiky (ČSSR)? (zaškrtni)

Charta 77
?

Na protest proti režimu vznikala různá hnutí a iniciativy, jejichž vyvrcholením bylo Prohlášení Charty 77,
které v následujících měsících podepsaly stovky významných osobností i „obyčejných“ lidí. Lidé, kteří se zapojili
do těchto hnutí, byli tvrdě stíháni, vězněni. Byli to například: (doplň jména)
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Bratříčku, zavírej vrátka

V noci z 20. na 21. srpna 1968 zahájila vojska pěti států Varšavské smlouvy invazi do Československa
Československa.
Jedním z prvních cílů okupačních vojsk byla budova Československého rozhlasu v Praze, z něhož zaznívalo vysílání
necenzurovaných informací o invazi. Události srpnových dnů roku 1968 jsou zachyceny na řadě fotografií.
Na výstavě jsou zcela unikátní fotografie pořízené zahraniční turistkou.

?

Jaké je její jméno?

Politické procesy – 50. léta
Politické procesy probíhaly podle předem připraveného, téměř divadelního scénáře, od něhož se jeho aktéři
(obvinění, soudci) nesměli odchýlit, přiznání k vykonstruovaným obviněním byla vynucována násilím,
mučením či psychickým nátlakem. Obžalovaní byli obviňováni z nejtěžších zločinů – velezrada, špionáž,
poškozování hospodářství, aby mohli být odsouzeni k nejvyšším trestům.

?

Mezi souzenými a odsouzenými byli: (pod fotografie doplň jména)

?

Kdo z uvedených byl odsouzen k trestu smrti a popraven? (zaškrtni fotografii/jméno)
(nápověda: Bryks, Horáková, Švejdová, Vacková, Jirouch)

Kdo nejde s námi,
jde proti nám
? První zasedání československé vlády na osvobozeném území se konalo
v Košicích 5. dubna 1945. Vláda zde schválila program, pro který se vžil název:
(zaškrtni)
Bratislavský vládní program
Košický vládní program
Pražský vládní program
? Po únoru 1948 se vlády plně ujala Komunistická strana Československa.
Hlavním představitelem komunistické vlády byl
,
který se stal prezidentem republiky v roce:
1948

1968

1938

Věrni zůstaneme
Tisíce vojáků, politiků, umělců a dalších občanů uprchly z okleštěné republiky hned
po mnichovské dohodě a mnozí z nich se zapojili do budování zahraničního odboje.
? Do čela zahraničního odboje se záhy postavil: (zaškrtni)
Edvard Beneš

Marie Terezie

Václav Havel

Postupně se pod jeho vedením etablovala v zahraničí tzv. exilová vláda.
? Dekrety prezidenta republiky známé též jako:
Rudolfovy dekrety
Václavovy dekrety
Benešovy dekrety
označují mimořádné právní akty prezidenta Československé republiky vydávané jednak v exilu během druhé světové války a krátce po jejím skončení na území osvobozeného Československa. Některé dekrety měly sílu ústavního zákona, jiné „jen“ zákona.
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Pod hákovým křížem

Na našem území okupovaném od 15. září 1939 německou armádou byl výnosem Adolfa Hitlera zřízen
Protektorát Čechy a Morava. Drasticky bylo diskriminováno židovské obyvatelstvo v protektorátu. Vyhláškami jim
byl zakázán vstup do parků, divadel, kin, kaváren či plováren, omezeny byly nákupní hodiny i cestování v dopravních
prostředcích. Povinně museli být označeni symbolem Davidovy hvězdy.
?

Najdi a nakresli Davidovu hvězdu:

?

Jakou měla barvu?

Republika československá
?

Samostatný československý stát vznikl: (zaškrtni)
25. února 1948

?

28. října 1918

Kdo byl prvním prezidentem Československé republiky?
Edvard Beneš

?

22. října 1938

František Josef I.

Tomáš Garrigue Masaryk

Kdo řekl/napsal: „…příhraniční okresy by měly být okamžitě odstoupeny Německu…“?
Adolf Hitler

Edvard Beneš

Walter Runciman

Velká válka
Velká válka (1. světová válka) byla zahájena císařským manifestem Františka Josefa I. „Mým národům“.

?

Pamatuješ si datum zahájení Velké války? (zaškrtni)
28. července 1914

5.září 1900

25. února 1948

Bez Čech a Moravy
bych byla jen chudou kněžnou
Období od porážky českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře v roce 1620 až do vzniku samostatného československého státu v roce 1918 se vyznačuje pevným postavením panovníka, monopolním postavením katolické víry
a centralizací správních úřadů. To však nebylo dlouhodobě udržitelné. Růst ekonomické aktivity obyvatelstva a změny
v jeho sociální struktuře si vynutily celou řadu reforem. Nejznámější jsou dva patenty vydané Josefem II. v roce 1781.
(doplň)
? Jeden z nich, patent o
,
zaručoval poddaným právo vstupovat do manželství, stěhovat se a dávat děti na učení či do škol, a to bez souhlasu
vrchnosti.

? Urči, kdo jsem, a napiš jméno mého manžela:
„V deset hodin večer, když se ještě bojovalo na hradbách, jsem zaslechla, že se začínají připravovat ústupky a prvním ústupkem má být pád mého manžela. V první chvíli
jsem to považovala za nemožné. Zemřít ano, ale se slávou! Ale ústupky! S ohledem
na dnešní události se mi to zdálo ubohé a mým prvním pocitem byla potupa naší
nešťastné monarchie před Evropou, před celým světem. Ano, Clemens podal demisi.“
Jsem: (zaškrtni)
Marie Terezie
Mým manželem je:

Melanie Metternichová

Eleonora Windischgrätzová
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Pod královskou korunou

Počátky českého státu jsou spojeny s vládnoucím královským rodem Přemyslovců a později Lucemburků.

? Dokážeš k obrazům králů přiřadit jejich jména a „přezdívky“? (spoj čarou)
(nápovědu najdeš na dotykové obrazovce)

Přemysl Otakar I.

„Otec vlasti“

Václav I.

„Kacířský král“

Přemysl Otakar II.

„Jednooký král“

Karel IV.

„Král železný a zlatý“

Václav IV.

„Velký král“

Český král Přemysl Otakar I. získal od římského císaře Fridricha listinu,
která potvrdila dědičnost české královské koruny.

?
Z

?

Jak bývá tato listina nazývána? (doplň)
b

s

Kdy ji Přemysl Otakar I. získal? (zaškrtni)
26. září 1212

6. října 1355

15. prosince 1430

Na knížecím stolci
O svatém Václavovi se vypráví mnoho legend, které byly zaznamenány ve starých kronikách, letopisech.
?

Jak zemřel svatý Václav? (zaškrtni)
v bitvě

bratrovraždou

na následky moru

uštknutím hadem
pádem z koně

Bonus
Hlaholice bylo nejstarší slovanské písmo, které vytvořil Konstantin (Cyril) kolem r. 862.
?

Napiš své jméno hlaholicí (bez háčků a čárek): (písmena nalezneš na dotykové obrazovce)

