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Tomáš Garrigue Masaryk
1. Přečti si velmi pozorně text.
Narodil jsem se 7. března 1850 v Hodoníně v chudé rodině. Můj otec byl panský kočí
a matka byla kuchařka. Peněz se nám nikdy nedostávalo. Přesto jsem vystudoval
reálné gymnázium. Otec ale trval na tom, že musím umět nějaké řemeslo. Vyučil jsem
se tedy zámečníkem a potom i kovářem. Od 15 let jsem se už živil sám jako domácí
učitel dětí bohatých rodičů. S jednou takovou rodinou jsem odešel do Vídně, kde
jsem studoval na Akademickém gymnáziu a potom na vysoké škole.
Svoji ženu Charlottu Garrigue jsem poznal při svém ročním pobytu na univerzitě
v Lipsku, kde i ona studovala. Pocházela z New Yorku a byla dcerou podnikatele. Její
krása i inteligence mě okouzlily.
Po svatbě jsem přednášel na univerzitě ve Vídni a později i v Praze. Začal jsem se také
věnovat politice. Chtěl jsem prosazovat zájmy Čechů v habsburské monarchii. Proto
jsem v roce 1900 založil vlastní politickou stranu.
Až do 1. světové války (1914-1918) jsem byl přesvědčen, že Češi mohou žít jako
samostatný národ v Rakousku - Uhersku. Ale už začátek 1. světové války ukázal, že to
není možné. Češi se musí odtrhnout od Rakouska – Uherska a vytvořit samostatný
stát. V lednu 1915 jsem emigroval do zahraničí. Žil jsem ve Švýcarsku a později i ve
Francii. Tam za mnou přijel můj přítel Edvard Beneš a později se k nám připojil i Milan
Rastislav Štefánik. Přesídlil jsem také do Londýna, Ruska a ke konci války i do USA. Ve
Francii a Rusku jsem pomáhal zakládat Československé legie.
Po válce bylo Československo uznáno jako samostatný stát a já jsem byl 14. 11. 1918
zvolen prvním prezidentem. V těžkých začátcích mi velkou oporou byla moje žena
Charlotta. Ale nic netrvá věčně. Po těžké nemoci mi v roce 1923 zemřela a role „první
dámy“ se ujímá moje dcera Alice. Radost mi dělá i můj syn Jan, který se věnuje také
politice. K mým zálibám patří jízda na koni. Můj nejmilejší kůň se jmenoval Hektor.
Za svůj život jsem byl zvolen čtyřikrát prezidentem (1918, 1920, 1927, 1934). V roce
1935 jsem ale musel ze zdravotních důvodů abdikovat. Hodně jsem pobýval na zámku
v Lánech. Tam jsem také 14. září 1937 zemřel. Druhým československým prezidentem
se stal můj přítel Edvard Beneš.
Je po mně pojmenováno hodně ulic a náměstí, ale i univerzita v Brně (Masarykova
univerzita).
2. Otoč na další stranu a doplň křížovku. Zpět neotáčej.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Fiřtová.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

1.
2.

T T
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Í

17.
18.
19.
20.

TAJENKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

T. G. M. je první československý
Jeho manželka se jmenovala
Napiš jméno druhého československého prezidenta.
Napiš měsíc, kdy T. G. M. zemřel (14. ……………… 1937).
Jak se jmenovala dcera, která po smrti manželky zastávala roli „první dámy“?
V době 1. světové války T. G. M. pobýval v (město)
Napiš měsíc, kdy se T. G. M. narodil (7. ……………… 1850).
Napiš jméno syna, který se věnoval také politice.
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9. Napiš jméno nejmilejšího koně T. G. Masaryka.
10. T. G. M. se narodil v
11. T. G. M. zakládal legie v (stát)
12. T. G. M. se vyučil
13. T. G. M. se od 15 let živil jako ……………………….. učitel.
14. Po T. G. M. je pojmenovaná univerzita v
15. Jeho otec pracoval jako panský
16. T. G. M. nejdříve přednášel na univerzitě ve
17. Doplň příjmení: Milan Rastislav …………………………….. .
18. Otec jeho manželky byl
19. Jeho manželka pocházela z
20. T. G. M. zamřel v

Našemu prvnímu prezidentovi by zákonem přiznán
oficiální titul

TAJENKA:
______________________________________
3. Pokud se ti nepodařilo doplnit křížovku, vrať se zpět k textu, pozorně si ho znovu
přečti, otoč a opět se snaž vyluštit křížovku. K textu se již nemůžeš vrátit.

4. Vysvětli pojmy:
ABDIKACE______________________________________________________________
LEGIE

______________________________________________________________

______________________________________________________________________
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