Zlatá éra první
republiky
Pracovní list pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Vše si pozorně prohlédni, na konci budeš dělat
reportáž z výstavy!

A) Do slepé mapy barevně vyznač/přiřaď název
všech územních částí tehdejšího Československa.
Čechy
Morava - Slezsko
Slovensko
Podkarpatská Rus

B) Porovnej státní symboly v období Československa a dnes.
Co přibylo a co ubylo?

C) Přiřaď názvy prvorepublikových deníků k politickým
stranám:

České slovo

Československa
Komunistická strana

Národní politika

Československá sociálně
demokratická strana dělnická

Rudé právo

Československé strany
národně socialistické

Reforma
(Národní střed)

Republikánská strana
zemědělského
a malorolnického lidu

Lidové listy

Československá národní
demokracie

Právo lidu

Československá strana lidová

Venkov

Československá
živnostensko-obchodnická
strana středostavovská

D) Vytvoř reklamu (slogan, plakát).

E) Karikaturista František Bidlo nekreslil jen karikatury
politiků – poznáš umělce na obrázku?

Nazývali ho
KRÁLEM .........................
F) Nakresli karikaturu kamaráda nebo učitele,
oblíbeného zpěváka, youtubera .....

G) Křížovka. Co skrývá tajenka? ..................................................
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1.

Kam sahá modrý klín na vlajce?

2.

Příjmení autora návrhu československé vlajky.

3.

Jak se jmenovalo divadlo, kde byla uváděna hra Caesar?

4.

Příjmení rodáka ze Žižkova, působícího za 1. sv. války jako legionář
zejména v Itálii, který žil se svou manželkou od r. 1938 v Blovicích.

5.

Jakou profesi vykonával Jan Hlína po návratu z legií?

6.

Příjmení 1. ministra školství v novém Československu, jehož portrét
namaloval blovický malíř Jaroslav Šafařík – Šafara.

7.

Kdo psal hudbu k představením Osvobozeného divadla?

8.

Jaká evropská metropole udávala tón prvorepublikové módě?

9.

Jak se jmenuje skladba J. Ježka, která doprovází výstavu?
Nápověda: Je pojmenovaná podle známého automobilu.

10. Příjmení herce, kterému se přezdívalo „král komiků“.
11. V jakém významném evropském městě působil Jan Sýkora, v době
1. světové války a organizoval zde odboj?
12. Příjmení hereckého partnera Jiřího Voskovce v Osvobozeném
divadle.
13. Zjednodušené, komické výtvarné dílo, které zvýrazňuje část
obličeje, těla, nebo důležitý povahový rys zobrazované osoby;
podobné parodii, charakteristickým znakem je zkratka.
Významný český spisovatel, dramatik, představitel „pragmatického
14. proudu“, napsal romány Továrna na absolutno, Krakatit, Válka
s Mloky nebo dramata R.U.R., Věc Makropulos, Bílá nemoc.

H) Doplň k významné stavbě jméno jejího architekta.
Müllerova vila - Praha
architekt
.....................................

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně - Praha
architekt
.............................................

Mrakodrap - Plzeň
architekt
.............................................

Budova městské spořitelny - Blovice
architekt
.............................................

CH) Složíš správně názvy divadelních her, které se
objevovaly na scénách první republiky?

stín

Kat
a
Osel

blázen

života

Universal

Jezero
nemoc
polní
maršálek

I) Udělejte ve dvojicích/ve skupinách reportáž z výstavy
– může být novinová, nebo „odvysílaná“.
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