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Připraveny jsou dvě varianty pracovních listů, které lze editovat (ve wordu a 
pdf): 

- jednodušší – pro mladší děti (zhruba 4. – 6. třída ZŠ), ke stažení také na straně 2 
a 3 didaktické části nebo na webu výstavy. 

- obtížnější – pro starší děti (od 8. třídy), ani oni ale nemusí zvládnout vše, o 
výběru otázek by měl rozhodnout učitel; ke stažení na straně 4 a 5 didaktické 
části nebo na webu výstavy. 

Před zhlédnutím výstavy si s žáky popovídejte:  

Byli jste někdy na Slovensku? Máte v rodině slovenské příbuzné? Máte ve třídě 
spolužáky Slováky? Rozumíte slovenštině? Znáte některé politiky, sportovce, 
umělce apod. ze Slovenska? Víte, jak vypadá slovenská vlajka a jak zní slovenská 
hymna? Víte cokoli o společném státě Čechů a Slováků?  

Náměty na úkoly při prohlížení výstavy - dle rozhodnutí učitele plní úkoly 
jednotlivci či skupiny, plní všechny úkoly, přidělené úkoly nebo je zadán minimální 
počet, který mají žáci/studenti splnit. 

 

Česko/slovenské okamžiky  
Okamžiky ze života ve společném státě Čechů a Slováků,                    
z jeho konce a ze vzniku dvou nových svrchovaných, 
vzájemně přátelských republik. 

 

https://www.ctk.cz/ceskoslovenske-okamziky/
https://www.ctk.cz/ceskoslovenske-okamziky/


 
  

 

Česko/slovenské 
okamžiky  
Okamžiky ze života ve 
společném státě Čechů a 
Slováků, z jeho konce a ze 
vzniku dvou nových 
svrchovaných, vzájemně 
přátelských republik. 

 

1. Na panelu Československo v datech najděte, kolik měla společná 
republika za dobu svého trvání názvů, kdy vznikla a kdy definitivně zanikla.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Největší Slovák – Kdo v roce 2019 vyhrál na Slovensku hlasování o 
největšího Slováka?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Československý odboj – Najděte na panelu vojenské knížky parašutistů, 
kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha v r. 
1942. Jak se jmenovali?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Co jste se dozvěděli na panelu Dukla? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Najdeš na fotografiích alespoň jedno místo, kam se v době společného 
státu jezdilo na Slovensko na dovolenou? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Najděte jména některých sportovců, kteří reprezentovali společný stát.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. V jakém období se narodily děti z generace, které se říkalo Husákovy děti? 
Je někdo z tvých příbuzných z této generace? Víte, jak se říká generaci, do 
které patříte vy? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
  

 

 
8. Znáte některé zpěváky, hudebníky či herce z období společného státu na 

fotografiích?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Kdo se stal na konci roku 1989 prezidentem?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Radost a smutek - Kdy došlo k rozdělení Československa na dva 
samostatné státy?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Které fotografie tě zaujaly na panelech zobrazujících život ve dvou 
nových, samostatných státech a proč?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Co vás na výstavě nejvíce zaujalo či co tě překvapilo a proč? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. O čem byste se rádi dozvěděli více? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Česko/slovenské 
okamžiky  
Okamžiky ze života ve 
společném státě Čechů a 
Slováků, z jeho konce a ze 
vzniku dvou nových 
svrchovaných, vzájemně 
přátelských republik. 

 

1. Na panelu Československo v datech najděte, kolik měla společná republika za 
dobu svého trvání názvů, kdy vznikla a kdy definitivně zanikla. Najděte alespoň 
jednu další informaci, která vás na panelu zaujala. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Největší Slovák – Kdo v roce 2019 vyhrál na Slovensku hlasování o největšího 
Slováka? Jakou roli hrál ve společném státě Čechů a Slováků? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Vyber alespoň jednu fotografii či informaci, která tě zaujala  na panelech z období 
tzv. Slovenského štátu v období 2. světové války.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Československý odboj – Najděte na panelu vojenské knížky parašutistů, kteří 
provedli atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha v r. 1942. Jak se 
jmenovali? Proč jsou na fotografiích na tomto panelu Slováci v německých 
uniformách s hákovými kříži? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co jste se dozvěděli na panelu Dukla? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Najdeš na fotografiích alespoň jedno místo, kam se v době společného státu 
jezdilo na Slovensko na dovolenou? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Československá nová vlna - Co byla československá nová vlna a kteří umělci či 
díla vás na panelu zaujali nebo které znáte? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
  

 

8. Najděte jména některých sportovců, kteří reprezentovali společný stát. Najděte o 
některém z nich zajímavost. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Kdo byl slovenským symbolem tzv. Pražského jara 1968? Proč je snímek z plovárny 
trochu rozmazaný? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Najdeš tohoto politika ještě na dalších fotografiích na výstavě? Z jakých jsou 
období a co je na nich? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. V jakém období se narodily děti z generace, které se říkalo Husákovy děti? Proč se 
jim tak říkalo? Je někdo z tvých příbuzných z této generace? Víte, jak se říká 
generaci, do které patříte vy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Znáte některé hudebníky či herce z období společného státu na fotografiích? 
Která z fotografií či informací z oblasti umělecké tvorby tě zaujala a proč? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Kdo se stal na konci roku 1989 prezidentem? Která z fotografií z období Sametové 
revoluce v r. 1989 tě zaujala a proč?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. O co šlo v období tzv. pomlčkové války? Jaká atmosféra je zachycena na 
fotografiích z tohoto období?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. O čem jednali V. Klaus a V. Mečiar v roce 1992? Co si myslíte o výsledku jejich 
jednání?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Radost a smutek - Kdy došlo k rozdělení Československa na dva samostatné 
státy? Jak fotografie vystihují emoce radost a smutek? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
17. Které fotografie tě zaujaly na panelech zobrazujících život ve dvou nových, 

samostatných státech a proč? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18. Co vás na výstavě nejvíce zaujalo či co tě překvapilo a proč? 


