Velká válka v životě Pražanů
hodina dějepisu pro SŠ
Pro splnění některých úkolů vám budou k užitku informace a fotografie z webové výstavy
Muzea hlavního města Prahy První světová válka v životě Pražanů - viz odkaz
nad badatelským listem.

Úkol č. 1

Vytvořte správné dvojice tím, že spojíte otázky s vhodnými odpověďmi.
A
A

Co znamená vyhláška o všeobecné mobilizaci
pro Pražany?

BB

Co Praze způsobil odchod části mužské
populace do války?

C
C

Jak Pražané získávali zprávy o odvedených
mužích a situaci na frontě?

DD

K čemu sloužila aprovizační komise?

EE

Proč byly rekvírovány kostelní zvony?

F
F

1
1.

Získávání kovů pro válečné hospodářství.

2.
2

Dohled nad nákupy a rozdělováním potravin.

3.
3

Výjezdy na venkov, obchodování s obyvateli
agrárních oblastí.

4.
4

Povolání vybraných mužů (a také koní
a povozů) na vojnu.

5.
5

Osobní korespondence, cenzurovaný tisk,
veřejné vývěsky.

Jak fungoval přídělový systém a jak město
zajišťovalo Pražanům stravu?

6.
6

Sbírky vlny, kaučuku, kovů atd., vypisování
válečných půjček.

G
G

Čím se mnozí Pražané přičinili o to, aby
nehladověli?

7.
7

Zavedení poukázek na odběr potravin,
regulace prodeje, zřízení městských vývařoven.

H
H

Jak vypadala dobrovolná materiální
a finanční podpora válečného hospodářství?

8.
8

Potíže v průmyslových podnicích, dopravě
a zásobování kvůli nedostatku pracovníků.

Úkol č. 2

Prohlédněte si dvě fotografie s vojáky. Patrně by se nemohly objevit vedle sebe v novinách,
vy si však představte, že se tak přece jen stalo.

Osmý pluk dělostřelců pod letohrádkem Hvězda krátce po mobilizaci (1914),
MMP H 023.140

Ranění a zmrzačení vojáci v nemocnici Červeného kříže v sokolovně na Žižkově,
MMP H 193.409

A) Do tajných pražských necenzurovaných novin vymyslete příhodný titulek, který vystihne situaci patrnou z obou snímku.
..................................................................................

B) Do oficiálních cenzurovaných novin vymyslete vhodný titulek, který vystihne situaci
patrnou z obou snímku.
...............................................................................................

Úkol č. 3

S válkou nejsou spojeny jen bojové fronty, ale také fronty běžných obyvatel měst před
obchody a vývařovnami.

V centru Prahy v době 1. světové války, MMP H 141.169

A) Na co čekají lidé na snímku? Odpověď hledejte ve webové výstavě MMP První světová
válka v životě Pražanů – viz odkaz nad badatelským listem.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

B) Na fotografii si vyberte jednu osobu, stručně ji popište a uveďte, co ji asi napadá, že by
mohla udělat, aby se jí nebo její rodině žilo o něco lépe.
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.........................................................................................................................................
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