Totalitní režim pod vládou
Komunistické strany
Československa
25. 2. 1948 – 17. 11. 1989

V

zku
Divadlo Husa na prová
rárlite
z
převzalo svůj název
ního díla J. Mahena?
1.

OTÁZKA:
Zjisti jméno osobnosti,
která je na této bustě vyobrazena.

........................
2. OTÁZKA:
Bylo Rakousko-Uhersko (R-U) ANO
NE
(nehodící se škrtněte)
mnohonárodnostní stát?
Jak se jmenoval panovník R-U, který vládl
v době vyhlášení 1. světové války? FRANTIŠEK

V

říjnu 1905 se v Brně
stala tragická událo
st,
která mne inspiro
vala ke složení klav
írní
sonáty „1. X. 1905
– Z ulice“. Více se
dozvíš
v komiksu „Květin
y na schodech“ (n
a chodbě
před vstupem do ex
pozice).

Víte, že..
v roce 1910
žilo
krát více Něm v Brně dvaců než Čech
ů?

I.

SECESE
stylem přelomu
Umělecký sloh, který se stal životním
tí, inspiraci
nos
ntál
20. století. Vyznačuje se orname
změnilo
se
nacházel v přírodě. Zobrazování žen
ickým
Typ
.
z cudných na nezávislé a sebevědomé
ý malíř,
česk
,
představitelem secese byl Alfons Mucha
v
éna Paříži.
grafik a designér, který se proslavil zejm

manem
le
t
n
ge
či
u
o
m
á
d
li
ví
ch
Tip: Staň se tní.a Můžeš si vyzkoušet dobový oděv.
19. stole
vačka
šněro

1. světová válka
28. 7. 1914 – 11. 11. 1918
(Rakousko-Uhersko
vyhlásilo válku Srbsku)

Atentát na následníka trůnu arcivévodu
Františka Ferdinanda d’Este
28. 6. 1914

ní městské
Brně jsem se podílel na založe
no.
knihovny, která nese moje jmé
ova
bud
é
tak
ána
nov
Je po mně pojme
Národního divadla.

Víte, že. .
Vzdělávací materiál pro žáky ZŠ/SŠ
Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác; expozice: Středoevropská křižovatka – Morava ve 20. století

Prezidentsvtí
Edvarda Beneše
1935–1938
exil 1940–1945
1945–1948

Mnichovská konference
29. 9. 1938 – 30. 9. 1938

1945
1938 1939
1935
1916
1914
1848
1526

Rakousko-Uhersko
1867–1918
Habsburská
monarchie

1.
část: Konec starých časů: Pod vládou dvojhlavého orla 1905–1914

honzík

Vláda císaře
Františka Josefa I.
1848–1916

Od konce monarchie
k samostatnému státu
RAKOUSKO-UHERSKO
Oficiálně rakousko-uherská monarchie.
Mnohonárodnostní státní útvar, který vznikl
8. června roku 1867 přeměnou rakouského
císařství. V říjnu 1918 jej u nás vystřídala
první Československá republika v čele
s T. G. Masarykem.

1918

1929

2. světová válka
1. 9. 1939 – 2. 9. 1945
Počátek světové
hospodářské krize
1929
Vláda císaře
Karla I.
1916–1918

Prezidentsví
Tomáše Garrigua Masaryka
1918–1935

Vznik samostatného Československa
28. října 1918

Nacistická okupace českých zemí
15. 3. 1939 – 8. 5. 1945

1948
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Leoš Janáček

3. OTÁZKA:

cylindr

Jak se jmenoval nejvýznamnější český secesní
umělec, který se proslavil zejména v Paříži?
............................

sazba A3_EXPOZICE 2018_Sestava 1 6.11.2018 15:26 Stránka 2

3.
část: Masarykovské Československo a Morava 1918-1938

2.
část: Moravané v letech Velké války 1914–1918
edna z mých nejoblíbenějších
.
písní je: „Ach synku, synku“

J

VELKÁ VÁLKA
válka. Globální
Častěji označována jako první světová
1914–1918,
válečný konflikt probíhající v letech
ký atentát.
jevs
sara
na jehož počátku stál úspěšný
Uhersko
koous
Rak
Měsíc poté 28. července 1914
dalšího
em
běh
a
vyhlásilo odvetnou válku Srbsku
ina Evropy.
větš
la
měsíce se ve válečném konfliktu ocit

1. OTÁZKA:
Víš, při jaké příležitosti
byla vystavena tato kniha?
(najdi ji ve výstavě a zjisti kolik
vážila kilogramů)

1. OTÁZKA:
Víš, co bylo důsledkem této události?

Tip: Vyzkoušej si unmáifordymu
vojáka R-U ar .

.......................

2. OTÁZKA:
Kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk?
...........................

D

ne 28. června 1914
jsem spáchal
atentát na následn
íka R-U trůnu
Františka Ferdinan
da D’Este. Znáte m
ě?

Víte, že.

Víte, že. .

v lete
ch 19
1
z český
ch zem 4–1918 by
lo
do rak
í mobi
liz
o
dy př usko-uhersk ováno
é arm
ib
ámužů ližně 1,2
, z toh
m
ilionů
o 280
ků pad
tisí
lo
pěl zra a každý čt c vojávrtý u
nění?
tr-

2. OTÁZKA:
Z čeho jsou vyrobeny svícny
a dělo ve vitríně?
..........

ři.

Ruští legioná

3. OTÁZKA:

.

mode
l
pavil mamuta
onu A
v brn
tvoři
n
t pro thropos n ěnském
fesor
echal
1928
Ab
p
v
tury? ro Výstav solon v r yu sou
oce
Spon
dobé
Tomá
zorem
ku
š
podp Baťa, kte mamuta lořil č
r
ástko ý jeho vý byl
u 30
tisíc k robu
orun
.

J

sem aktivním člene
m Sokola, českéh
o
národního spolku
, který v roce 1862
založili
Jindřich Fügner a
Miroslav Tyrš. Ta
to
nejmasovější tělo
výchovná jednota
pomáhala
podporovat u Čec
hů národní hrdost.

FUNKCIONALISMUS
tonickým
Funkcionalismus byl hlavním architek
nalistické
slohem 20. a 30. let 20. století. Funkcio
y, jsou
budovy mají jednoduché až strohé tvar
Při jejich
geometricky čisté a hlavně účelové.
ní materiály,
stavbách se používaly převážně moder
například železo nebo beton.

Urči k jaké národnosti patří uniformy na obrázku

Víte, že .

(nápovědu najdeš na plakátě ve výstavě, spoj správnou odpověď čarou).

repližete najít
ů
m
ě
v
a
těny,
ve výst
nyxové s
o
lé
lu
s
o
y? Její
ku pr
učástí vil
o
s
la
y
b
a se
která
ovací cen oiz
ř
o
p
í
jš
tehde
0 tisíc k
ala na 20 vily na
odhadov
ová cena
run! Celk run.
ko
5 milionů

ncie

Fra

Srbsko Anglie
A
m
e
r
i
k
a
Rusko
e
i
l
tá

I

Ý STÁT
SAMOSTATNÝ ČESKOSLOVENSK
í zásluhy
Byl vyhlášen 28. října 1918. Největš
klíčovým
na jeho vzniku se připisují několika
,
osobnostem v čele s T. G. Masarykem
.
ešem
M. R. Štefánikem a E. Ben

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE
žívané pro
Československé legie je označení pou
ho vojenského
iční
ran
jednotky dobrovolnického zah
ové války,
svět
odboje Čechů a Slováků za první
činy přispěly
mi
kteří bojovali po boku spojenců. Svý
a.
nsk
ke vzniku samostatného Českoslove

3. OTÁZKA:
Jak se jmenuje jedna z nejslavnějších vil,
postavená stejně jako brněnské
výstaviště ve funkcionalistickém stylu?
.................

NÁSTUP HITLER A K MO CI
A MNICHOVSKÁ DOHODA
moci Adolf Hitler.
V roce 1933 nastoupil v Německu k
koslovensko
Jeho snaha rozbít demokratické Čes
kterou svým
u,
vyvrcholila mnichovskou dohodo
září roku 1938
podpisem stvrdili v noci z 29. na 30.
ánie. Šlo v ní
Německo, Itálie, Francie a Velká Brit
koslovenska
o postoupení pohraničních území Čes
Polsku
Německu. Část území připadlo rovněž
a Maďarsku.

