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D 8, (11.5. – 17.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 
Milí žáci. Zápis učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si jej prosím a vypracujte pracovní list. 

 zápis: ČESKÉ ZEMĚ PŘED 1. SV. VÁLKOU 

 - Nejrozvinutější část Předlitavska (Rak.-Uh.), kolem 10 mil. obyvatel. 

  - 40% průmyslové výroby, 45% daní habsburské monarchie 

 Podnikatelé – E. Škoda, Č. Daněk, F. Křižík, E. Kolben, J. Hlávka 

 

 Češi a Němci 

      - zrovnoprávnění ČJ s NJ v úřadech a státním školství 

      - Češi v předlitavské vládě   X   obavy Němců -- snaha Němců o  

 administrativní oddělení německy mluvících oblastí v Čechách  

 – neúspěšné 

 

 POLITICKÝ SYSTÉM U NÁS PŘED 1. SV. VÁLKOU 

      -  Národní strana (staročeši) – F. L. Rieger 

     - Národní strana svobodomyslná (mladočeši) – Karel Kramář  

 (= budoucí 1. předseda vlády budoucího Československa po 1. sv. válce) 

     - Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická (1878) =  

 = už jsem vám vysvětloval, že hájila zájmy dělníků, vznikla v Praze  

 v hospodě  „Pod kaštanem“ za Rakousko-Uherska 

      - Agrární strana (venkov) – Antonín Švehla (= významný politik  

 budoucího Československa) 

      - křesťansko-sociální strany (=„lidovci“) 

      - Strana národně sociální 

    (Politické strany se opravdu naučte, s těmito informacemi budeme pracovat  

 i v dějepise 9. třídy v kapitolách o Československu) 

 - 1906 – zákon o všeobecném volebním právu pro muže  

 v Předlitavsku (starší 24 let) 
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D 8, (11.5. – 17.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 

  

 ČESKÁ KULTURA 

     - Ottův slovník naučný 

      - řada uměleckých směrů (např. secese, impresionismus, kubismus atd. – známe z minula) 

      - literatura: A. Jirásek, Z. Winter, A. Sova, J. S. Machar, V. Dyk, O. Březina  

 (budete se učit v Čj) 

      - hudba: Antonín Dvořák, Josef Suk, Leoš Janáček (nar. Hukvaldy) (znáte z HV) 

      - fotografie, film 

 

 NĚMECKÁ VĚDA, KULTURA (čeští Němci) 

      - J. G. Mendel (nar. nedaleko v Hynčicích - biologie – genetika = dědičnost - Brno),  

 S. Freud (psychologie – působil nedaleko v Příboře), G. Mahler (hudba),  

 F. Kafka, E. E. Kisch (literatura) (budete se učit v Čj) 

 

 Pracovní list: Československo před 1. sv. válkou 

  

 ÚKOL 1: Z veřejně dostupných zdrojů (knihy, učebnice, internet – wikipedie)  

 zjisti a napiš, co vyráběli, vytvořili, vybudovali tito významní podnikatelé: 

  

 E. Škoda = 

 

 Č. Daněk = 

 

 F. Křižík = 

 

 E. Kolben = 

 

 J. Hlávka = 


