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ČEŠI A SLOVÁCI ZA I. SVĚTOVÉ VÁLKY
Vypuknutí světové války přijala česká společnost s nevolí  
PASIVNÍ ODPOR.
Byla zavedena diktatura, cenzura, omezení používání češtiny. 
Během války stoupal nedostatek potravin (přídělové lístky) a léků. 
Branná povinnost pro všechny muže. Češi bojovali na východní a 
balkánské frontě.
Válečná výroba = pracovní silou byly ženy a děti.
Za vlastizradu byli zatčeni mladočeši  K. Kramář, A. Rašín , byli 
odsouzeni k smrti, přežili díky amnestii nového císaře Karla (1916  
1918).
V české politice snahy o vznik samostatného státu    T.G.Masaryk, 
Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš (spolupracovali od r. 1915).
Vytvořili oficiální český protirakouský odboj = NÁRODNÍ RADU 
ČESKOSLOVENSKOU,  přesvědčili dohodové mocnosti o nutnosti 
rozpadu RU.
6.1. 1918  Tříkrálová deklarace   čeští poslanci začali usilovat o 
samostatnost. 
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Československý odboj  
   domácí (Maffie, Tříkrálová deklarace, Národní výbor,    
    Socialistická  rada)
   vojenský (legie ve Francii, Itálii a v Rusku)
   diplomatický (československá národní rada, Pittsburská   
    dohoda, Washingtonská deklarace)

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE
ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE  od r.1914 nejdříve ve Francii, nejsilnější 
legie v Rusku (100 000 vojáků), vyznamenaly se v bitvě u Zborova. 
Poté, co Rusové uzavřeli separátní mír se legie snažily dostat na 
západní frontu, začala občanská válka, bolševici se pokusili legie 
odzbrojit. Legie ovládly sibiřskou magistrálu.

MANDELINKA  s. 162  164
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk

http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kram%C3%A1%C5%99

M.R. ŠTEFÁNIK

E. BENEŠ

A. RAŠÍN

K.KRAMÁŘ
T.G.MASARYK

Přiřaď jména k fotografiím politiků
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Anabáze československých legií

http://www.payne.cz/2xS43807/BoucekLegie.jpg
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_I._Rakousk%C3%BD

Karel I. Habsburský

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DSC00383.JPG

Karel I. a císařovna Zita
(17. srpna 1887 – 1. dubna 1922)

* 9. května 1892 Villa Pianore u Luccy, Itálie  
† 14. března 1989 Zizers, Švýcarsko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_I._Rakousk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DSC00383.JPG
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