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Život za první 
republiky 

[Obr. 2] 

[Obr. 1] 



  První republika 

Označení pro Českou republiku 

    od jejího vzniku v roce 1918 

    do Mnichovské dohody 1938 

Ostrov demokracie ve střední Evropě 

 . . .  země, kterou učinila bohatou  

   a krásnou příroda a lidská práce. . . 

                                   T.G.Masaryk 



 velký hospodářský rozmach 

    v prvním desetiletí 

 kdo poctivě pracoval, dostával 

    mzdu 

 lidé si vážili vzdělání i zručnosti 

    dělníků a řemeslníků 
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  Zdroj bohatství 
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     - filmy – obraz společnosti 
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        Jak se žilo?  

 pracovali většinou jen muži, 

    ženy se staraly o domácnost a děti 

 v sobotu se pracovalo,  

    na odpočinek byla neděle 

 chodilo se na výlety, oblíbené bylo 

     kino (němý film) a rozhlas 



 oblíbené se stalo cvičení v Sokole, 

     turistka 

  školní docházka byla povinná 

  aktivně pracovala dětská  

     organizace Skaut - Junák 

  Rychlé šípy prožívají své příběhy  

     za první republiky 



 život nebyl tak uspěchaný, důležité 

    byly vlastnosti 

 většina lidí je ctila a podle nich žila 

slušnost 

zdvořilost 

úcta 



      Hospodářská   

            krize  

 od počátku 30. let začala klesat  

     výroba 
 krize přinesla nezaměstnanost, 

     horší životní podmínky, rozdíly  

     ve společnosti  



      Zánik první   

       republiky 

 v roce 1935 se stal nástupcem 

     

    ………………………………., 

     

     novým prezidentem  

     

     ………………………………. 

T. G. Masaryka 

Eduard Beneš 



 E. Beneš se snažil posílit stát  

 v Německu se stále více rozpíná 

     nacionalismus v čele s  

     Adolfem Hitlerem 

 v roce 1938 – Mnichovská dohoda 

    - demokratické Československo 

    přestává existovat 
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[OBR.1][cit.2013-11-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 

WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechoslovakia_COA_la

rge.svg.>.  
 
[OBR.2][cit.2013-11-18].Dostupný pod licencí Creative Commons na  

WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Czechoslovaki

a.svg.>. 

 

 

 

Nečíslovaný obrazový materiál je použit z kolekce programu 

Microsoft PowerPoint. 


