VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV

28. ŘÍJEN 1918

Pracovní list pro žáky ZŠ

...........................................................................
jméno žáka

Ahoj holky a kluci,

právû drÏíte v ruce pracovní list k tématu „28. ﬁíjen 1918“. Do tohoto listu si zapisujte
odpovûdi, které najdete ve vitrínách expozice „1. svûtová válka 1914 - 1918“.

ČESKOSLOVENSKÝ ZAHRANIČNÍ ODBOJ
První kroky odbojářů byly velmi obtížné. O českém národě, jeho historii i budoucích
požadavcích se vědělo velmi málo, o slovenském prakticky nic. Naši politici věděli,
že o budoucím uspořádání Evropy, tedy i českých zemí, se bude rozhodovat v zahraničí. Proto již na podzim roku 1914 profesor Masaryk odešel do ciziny, kde zahájil boj
za samostatný československý stát.

Jak se jmenoval odbojový časopis, založený TGM, jehož první číslo vyšlo
v srpnu 1915?

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

EDVARD BENEŠ A MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Činil se i český domácí odboj. Na jaře roku 1915 byla vytvořena domácí odbojová organizace Maﬃe. Velmi významnou
roli v tehdejším zahraničním odboji sehrál vysoce postavený
důstojník francouzské armády, Milan Rastislav Štefánik. Díky
svým rozsáhlým společenským stykům, pomohl Masarykovi
a Benešovi dostat se do jinak uzavřených francouzských politických kruhů.

Na fotograﬁi je zachycen jeden z hlavních představitelů domácího odboje,
který byl zároveň předsedou organizace Maﬃe. Jak se jmenoval?
...................................................................................................................

Jaké hlavní úkoly měla domácí odbojová organizace Maﬃe?
...................................................................................................................

ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA
V únoru 1916 byla vytvořena Československá národní rada, která se stala hlavním orgánem zahraničního
odboje. V jejím čele stáli Masaryk, Beneš a Štefánik. Radě se podařilo přesvědčit státy Dohody, aby
ke svým vojenským cílům přidaly vytvoření samostatného Československa. Velkou pomocí v boji
za samostatnost našeho státu byly postupně vznikající legie – jednotky zahraničního vojenského odboje.

Kde Československé legie vznikaly? Zapiš si alespoň dvě významné bitvy, kterých se naši legionáři
zúčastnili.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

PITTSBURSKÁ DOHODA
V květnu 1918 se Masaryk vydal do USA, kde ho nadšeně podpořily krajanské spolky. Dne 31. května 1918 došlo
k podpisu Pittsburské dohody, která schvalovala spojení Čechů a Slováků v samostatném státě, v němž bude mít
Slovensko plnou autonomii.

WASHINGTONSKÁ DEKLARACE
Dne 18. října 1918 byla publikována Washingtonská deklarace – prohlášení československé nezávislosti exilovou
vládou, podepsané Masarykem, Štefánikem a Benešem. V deklaraci se mimo jiné uvádí: Československý stát bude
republikou.

28. ŘÍJEN 1918
Rakousko-Uhersko se 27. října 1918 rozhodlo přistoupit na mírové podmínky USA. O den později převzali vládu
do svých rukou „muži 28. října“ a na Václavském náměstí byla veřejně vyhlášena československá samostatnost. Mezitím v Ženevě probíhalo jednání mezi představiteli domácího a zahraničního odboje o politickém uspořádání státu
a o prvních členech vlády. Prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk.

Na tomto obrázku je znázorněna kopie manifestu rakousko-uherského císaře. Co tento dokument znamenal?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Zjisti jména československých politiků patřících do skupiny „muži 28. října“, kteří vydali první
zákon Československé republiky?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Víš, kdo se stal prvním předsedou naší vlády? Karel .….. (pokračování najdeš v tajence).

1. Název náměstí, kde byla veřejně
vyhlášena čs. samostatnost.
2. Trvalý odchod z vlasti.
3. Křestní jméno prezidenta Beneše.
4. Název domácí odbojové organizace.
5. Představitel zahraničního odboje
a důstojník francouzské armády.
6. Měsíc vzniku Československé republiky.
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