
Nedávno jsme slavili 100. v,ýročí založení samostatného českostovenského státu. Co si z toho
s odstupem jednoho měsíce zapamatovali naši šest'áci?

Nina GarŠicová: Česká republika nebyl vždy samostatná. Před 100 lety 28.října ji založil T.G.Masaryk,
E.BeneŠ a tv{.R.Štefánik. Lidé už nechtěli bojovat za Rakousko-Uhersko a ani v něm žít., chtě|i mít svůj
národníjazyk a budoucnost ve státě, který bude jejich, Proto sidnes 28.října připomínáme jako státní
svátek a mám volný den.
Zuzana Palyzová: U sochy svatého Václava v Praze se shromáždilo toho dne několik tisíc lidí,
pokřikovali hesla, jásali a vyhlásili nový stát.

Víta Zemek: 28.října se na Václavském náměstí se§o
přes 100 tisíc lidí (možná, že ještě víc), strhávali ze zdí
rakousko-uherské orlice a zamazávali německé nápisy a

čekali až přijede T.G.Masaryk, aby mohl být zvolen
prezidentem.
Tomáš Tesař: 28.října 1918 vybuchl v Praze poprask
kvůli tomu, že Československo vyhrálo bitvu a vznikl
československý stát. Lidé strhávali německé a rakouské
plakáty a znaky, někdo vylezl na sochu svatého Václava
a vyvěsil tam československou vlajku. Lidé si pro ten
den oblékli kroje a chodili Prahou, aby oslavili založení
nového státu.
Zdeněk Najser: Na náměstích byly velké davy lidí. Jeden
z davu vykřikl, máme svou republiku, a dav to začal brát
za hotovou věc. Začali jsme žít v novém státě.

Jonáš Pavlíček: Češi chtěli žít svobodně a nechtěli už být pod Rakouskem-Uherskem. Nechtěli se bát
říkat vlastní názory, nechtěli se bát toho, že by jejich děti mluvili jen německy. proto se sešli na
Václavském náměstí, strhávali symboly starého Rakouska-Uherska a byli šťastní a měli slzy v očích,
když se dozvěděli, že vznikl nový československý stát.
Jiří Duroň: O vznik státu se zas|oužil hlavně Tomáš Masaryk. Nic jiného nlne ale nenapadá.

Sami uznáte, Že si toho spolužáci z Šestých tříd moc nezapamatovali. Zeptali jsme se jich, jak je to
možné?
VÍťa: Neumím si to vysvětlit, vždyť těch informací bylo všude kolem hodně, v televizi i ve škole.
Šimon: Mám krátkodobou paměť. Něco sice vím, než to napíšu, napadají mně blbosti a potom to na
papíře vypadá, že nic nevím, ale přitom to není pravda.
Vrát'a: Už je to měsíc! Jsme to prostě zapomněl.
Denisa: Historie mne nebaví, neumím siji představit a moc si z dějepisu nepamatuji.
Radka: To fakt nevím. Snad že jsem nedávala extra velký pozor.

A poznali byste alespoň tyto čtyři osobnosti, se kterými se vznik Československa taky pojí?


