Pracovní list – Vznik Československa
Tohle už nejde zastavit!
I. a – Očekávané pojmy k tématu mám:

I. b Zakreslete národnosti do mapy Československa
Čechoslováci
- 65 % - z toho Češi 50 %, Slováci 15 %
Němci
- 23 %
Maďaři
- 6%
Rusíni
- 3%
Poláci
-1%

I. c Hodnocení informací, které se objevily ve filmu (2002), ve vztahu k válce a vzniku
Československa?
Informace
Karel I. Habsburk
T.G. Masaryk
Spolupracovníci
Symboly Československa
Demokracie
Práva občanů
Perspektiva nového státu
?

Pozitivní Neutrální

Negativní

Komentář

I. d VZNIK ČESKOSLOVENSKA je (komentujte na základě zhlédnutého filmu) hodnocen
pozitivně – neutrálně - negativně (vyberte si jednu možnost), protože .....
1.
2.
3.
II. Sledování filmu II. (2010), zaměřte se na: Velká válka, Beneš, 28. říjen v Ženevě a v Praze,
národy a sledujte, jak jsou informace zabarveny – pozitivně, neutrálně, negativně.

III. a - Napište si jakékoliv poznámky, otázky, které vás během sledování filmu napadly.
III. b - Doplňte tabulku
Události,
osobnosti,
hudba,
vizuální efekty,
opakování
...
Dokument je
ve vztahu ke
vzniku ČSR
Váš osobní
vztah je ke
vzniku ČSR

Pozitivní

Neutrální

Negativní

III. c – Zapište si jakékoliv poznámky z diskuse:

III. d - Sledování filmu II.: vytvořte poznámky z diskuse nad vybranými třemi informacemi:
a)
b)
c)
IV. Na volné listy papíru formátu A5 popište maximálně jednu stranu!!!:
IV. a - Na základě mapy porovnejte změny Československa po září 1938 (druhá republika) .

IV. b - Pokračujte v následujícím textu Ferdinanda Peroutky (1933): 28. října se vynořilo, co už
leželo celkem hotovo v lůně doby. Jako dítě, i den samostatnosti měl otce a matku. Za živel
otcovský je třeba pokládat touhu národa po svobodě, vyjádřenou nejdříve za hranicemi a pak i
doma. Živel mateřský, ono lůno, jež přijalo sémě touhy po svobodě: rozklad rakousko-uherské
monarchie. Někdy budeme na pochybách, máme-li mužský či ženský živel označit za silnější. O
oficiální české politice za války je dostatečně známo, že byla velmi dlouho jednak ponížená,
jednak pasivní; pro radikály a zahraniční pracovníky někdy až nesnesitelně...
IV. c - Vytvořte si myšlenkovou mapu k tématu Vznik Československa a jeho význam:
Tohle už nejde zastavit.

