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Souvislosti – zlatá léta x krize 
 

Obsahový cíl:  
 

- Žák pochopí princip souvislosti a prakticky jej aplikuje na dané příklady. 

- Žák se zamýšlí nad možnými souvislostmi různých aspektů 2. světové války  

(toto téma je pak zpracováno samostatně v materiálu Souvislosti - 2. světová válka). 

- Žák rozpozná rozdíl mezi tzv. zlatými lety a obdobím hospodářské krize. 

- Žák pochopí a vysvětlí souvislosti s jednotlivými rysy zlatých let a hospodářské krize. 

 

Jazykový cíl: 

− Žák odhalí souvislosti mezi jednotlivými obrázky a s pomocí formuluje věty.  

− Žák při popisování souvislostí používá frázi „Když..., tak...“  

− Žáci diskutují nad obrázky, popisují možné souvislosti.  

− Žák spojuje slova s jejich vysvětlením. 

− Žák vlastními slovy popisuje období pracovní doby a volného času s využitím vlastních 

zkušeností.  

− Žák řadí do schématu věty tak, aby byla patrná jejich souvislost.  

− Žák poté popisuje schémata s použitím frází: „Díky tomu, že....,...“ a „Protože..., tak...“ 

− Žáci diskutují a na základě porozumění předchozím textům odpovídají na otázky. 

 

Slovní zásoba: 

souvislost, vztah, akcie, rozvoj, demonstrace, stávka, firma, továrna, pracovní doba, volný 

čas, elektřina, válka, peníze, nezaměstnanost, zábavní průmysl, hospodářská krize, zlatá léta, 

alkoholismus, sebevražda, cestování, černý pátek, mír, extrémní hnutí, odstranění demokracie, 

nedemokratický režim, turistický ruch 

 

Jazykové prostředky: 

...ne/souvisí s...; když...,tak...; rozvinul se..., rozšířil se..., vydělávají..., díky tomu, že..., 

zhroutil se..., ...volili..., se obchodovalo...; protože...,tak... 
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Souvislosti – zlatá léta x krize 

Souviset = být ve vztahu k něčemu či někomu jinému 

něco souvisí s něčím  x něco nesouvisí s něčím 

Příklady:  

• Kytara souvisí s hudbou.  Na kytaru hraju písničky, tedy tvořím hudbu. 

 

 

  

• A: Máte nějaké otázky k České republice?  

B: Co bude zítra k obědu?     

A: To nesouvisí s tématem.  

  

1. Spojte obrázky, které spolu souvisí. Řekněte, jak spolu souvisí?  

 

 

 

 

 

2. Odpovězte na otázky:  

Příklad: Souvisí nálada s počasím? Ano! Když svítí sluníčko, tak mám dobrou náladu, jsem 

veselý. Když prší, tak mám špatnou náladu a jsem smutný.  

 

 

Souvisí stůl s hudbou? Pokud ano, jak?  

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

Souvisí fotbal s televizí? Pokud ano, jak? 

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

Souvisí peníze se štěstím? Pokud ano, jak? 

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

Souvisí válka s chudobou? Pokud ano, jak?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Zamyslete se a zkuste napsat, jak spolu souvisí obrázky?   

Použijte fráze:  Když..., tak... 

 

 

Příklad:  

                                 Když budu jíst hodně zeleniny, tak budu zdravý a silný                     ....  

 

 

 

 

 

 

a) ………………………………………………………………  b) ………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………      ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

c) ………………………………………………………………  d) ………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………      ………………………………………………………………… 

 

4. Zkuste se ve dvojicích zamyslet nad 3 skupinami obrázků (A,B,C).  

Řekněte, jak spolu obrázky ve skupině souvisí. Co myslíte, že se stalo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

B. 

C. 
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Zlatá léta x krize 
1) Spojte slova s vysvětlením 

 

a. Akcie  I. Místo, kde lidé pracují a vymýšlejí něco 

b. Rozvoj  II. Něco se mi nelíbí, proto přestanu pracovat, dokud se to nezmění 

c. Demonstrace  III. Místo, kde lidé pracují a tím něco vyrábějí (můžu to vzít do ruky) 

d. Stávka  IV. Cenný papír; člověk za něj zaplatil peníze a má za to kousek firmy 

e. Firma  V. Na veřejném místě (např. náměstí) říká skupina lidí nahlas, že 

s něčím nesouhlasí 

f. Továrna  VI. Zlepšování, něco se stává více dobrým 

 

2) Popište PRACOVNÍ DOBOU A VOLNÝ ČAS. Co to je?  

Pracovní doba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 

Jak dlouho (za den):  

 

Co dělám:  

 

 

Co za to dostanu: 

Volný čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 

Kdy:   

 

Co dělám: 

 

 

Co za to dostanu: 

 

Elektřina:  

 

3) Které věci potřebují elektřinu, aby fungovaly? Zakroužkuj 
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4) K  bodům v tabulce udělejte obličej podle toho, jestli se jedná o znak krize nebo 

zlatých let.  

ZLATÁ LÉTA       ☺  X   KRIZE 

Lidé už se nebojí války, odlehčení 
 

Málo se vyrábí v továrnách  
 

Znovu se začíná dařit ekonomice – stát má dost peněz 
 

Lidé nevydělávají peníze, takže nenakupují 
 

Vysoká nezaměstnanost – hodně lidí nemá práci 
 

Lidé si vydělávají více peněz, ale také více utrácejí 
 

Nefunguje obchod s akciemi – zhroutil se 
 

Rozvíjí se zábavní průmysl (kina, divadla, kluby)  
 

Lidé trpí více alkoholismem a často řeší problémy sebevraždou 
 

Rozvoj cestování 
 

Lidé nejsou spokojeni, nic se jim nelíbí 
 

Až moc se prodávají a kupují akcie 
 

20. léta 20. století – období hned po 1. světové válce 
 

Počátek v USA 1929 („Černý pátek“) – New York 
 

Rozvoj automobilů 
 

Rozšíření ekonomických problémů do celého světa 
 

Radost ze života a míru 
 

Lidé mají kratší pracovní dobu, více volného času 
 

Stávky a demonstrace 
 

Všichni si myslí, že nejlepší je ve Spojených státech amerických (USA) 
 

Konec firem a továren, protože nemají peníze 
 

Lidé hledají útěchu v extrémních hnutích, která se snažila o odstranění 

demokracie ve světě 

 

V Itálii, Rusku a Německu začíná období nedemokratického režimu  
 

Rozvod elektřiny, velká výroba žárovek, domácích elektrospotřebičů 
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5) Zapište jednotlivé znaky „Zlatých let“ do schématu. 

• Konec války   • Rozvinul se turistický ruch  • Lidé vydělávají více peněz 

• Začíná se dařit ekonomice státu  • Rozšířil se automobilový průmysl        

• Rozšířila se elektřina a elektrospotřebiče do domácností • Rozvinul se zábavní průmysl    

• Lidé mají radost ze života a míru    • Lidé více utrácejí    • Lidé se chtějí bavit ve volném čase 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Vysvětlete uvedené souvislosti. Utvořte věty s použitím „díky tomu, že“. 

Př. Díky tomu, že skončila válka, měli lidé radost ze života a míru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Konec války 

Lidé mají radost ze života a 

míru 
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7) Zapište jednotlivé znaky Velké hospodářské krize do schématu. 

• Zhroutil se obchod s akciemi   • Lidé neměli dostatek peněz 

• Hodně lidí nemá práci     • Hodně se obchodovalo s akciemi  

• Lidé volili extrémní (nedemokratická) hnutí   • Skončilo hodně firem a továren kvůli penězům 

• V Itálii, Rusku a Německu začalo nedemokratické období • Lidé byli nespokojení   

• Lidé pili hodně alkoholu a řešili problémy sebevraždou    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Vysvětlete uvedené souvislosti tak, že utvoříte věty s použitím  

„protože-tak“. 

Př. Protože se hodně obchodovalo s akciemi, tak se zhroutil obchod s cennými papíry.  

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

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

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

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

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

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

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

9) Diskutujte ve dvojicích:  

• Proč se říká rokům po 1. světové válce „zlatá“?  

• Co bylo důsledkem uvolnění způsobu života ve společnosti? 

• Jak se běžným lidem změnil život během hospodářské krize? 

• Co bylo důsledkem hospodářské krize? Jaké politické strany lidé volili a proč? 

 

Hodně se obchodovalo s 

akciemi 

Zhroutil se obchod s cennými 

papíry a akciemi 

util se o 
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