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✍ Úkol 1

Princezna ze středověkého
Kde se nachází Anežský klášter?
královského rodu Přemyslovců,
Zakroužkujte správnou odpověd:
která odmítla povýšený život na
a) V Praze.
b) V Brně.
královském dvoře. Místo toho založila v Praze Anežský klášter, do
kterého sama vstoupila, a stala se
jeptiškou. Zřídila útulek pro chudé
a špitál (středověká nemocnice).
Později byla prohlášena za svatou.
Je patronkou českých zemí.

Tomáš Baťa (20. stol.)

Začal jako malý podnikatel ve
Zlíně, ale brzy úspěšně vybudoval
obrovskou továrnu na boty, ze
které vyvážel obuv do celého
světa. V jeho dílnách pracovaly
tisíce dělníků, nebyli to ale žádní
chudáci. Jejich plat by se mohl
rovnat platu ředitele školy. Baťa si
svých zaměstnanců vážil – zavedl
jídelny a přestávku na oběd, stavěl
pro ně domy, školy i univerzity.

Jára Cimrman (20. stol.)

Největší Čech, výborný básník
a geniální vědec v jedné osobě,
který předčil všechny světové
fyziky, biology i dramatiky.
Že jste ho nikdy neviděli? Ve
skutečnosti si ho totiž vymysleli
divadelníci Šebánek, Svěrák
a Smoljak. Stal se ale natolik oblíbenou postavou, že ho mnoho
Čechů skutečně považuje za
největšího Čecha!

Bratři Čapkové (20. stol.)

Mladší Karel byl jedním z nejznámějších českých spisovatelů,
který se proslavil po celém světě
– vždyť slovo „robot“, které poprvé použil ve své hře R.U.R., dnes
používá úplně každý! Starší Josef
sice nedosáhl takového uznání
jako jeho bratr, ale jeho obrázky
dobře znají všechny české děti –
napsal a ilustroval totiž knížku
Povídání o pejskovi a kočičce.

Všimli jste si už někdy toho, že některé
zboží nestojí 100, ale jenom 99 Kč? Nebo
49 místo 50 Kč? Zdá se vám to podivné?
Jedná se o chytrý způsob zapsání ceny,
který používal majitel velké zlínské továrny na boty Tomáš Baťa. Zákazníkovi
totiž přijde výrobek, jehož cena končí na
devítku levnější, než doopravdy je!

✍ Úkol 2

Čemu se říká baťovská cena? Zakroužkujte správnou odpověď:
a) 99 Kč.
b) 100 Kč.

🎨 Úkol 3

Nakreslete do prazdného místa vlevo, jak podle vás Cimrman vypadá.

✍ Úkol 4

Zakroužkujte správná tvrzení:
a) Cimrman je vymyšlená osoba.
b) Povídá se o něm, že byl výborný
básník a geniální vědec.
c) Portrét Cimrmana najdete
mimo jiné na české vlajce.

✍ Úkol 5

Tohoto nejznámějšího českého
pejska nakreslil Karel Čapek již
v roce 1933. Zjistěte a napište, jak
se jmenuje.
kresba: Karel Čapek
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🎨 Úkol 6

Vybarvěte ilustraci Josefa Čapka
k pohádce Jak pejsek s kočičkou
dělali dort.

✍ Úkol 7

Co dali pejsek s kočičkou do dortu
za věci, které se do dortu obvykle
nedávají? Prohlédněte si obrázek
a napište alespoň 3 věci.

🧩 On-line kvíz

Mezinárodní česká kuchyně.
V české kuchyni máme spousty
jídel, které vypadají mezinárodně.
Jistě znáte třeba španělského ptáčka nebo holandský řízek. Ne vždy
mají ale s dotyčnou zemí něco
společného. Záložka na webu:
Kvízy –> Kvízy zábavné.

kresba: Josef Čapek

✍ Úkol 8

Jak má logická řada pokračovat? Zakroužkujte tu správnou Baťovu botičku, která má být místo otazníku.

✍ Úkol 9

Doplňte chybějící písmena české
abecedy. Z doplněných písmen
vytvoř jméno největšího Čecha,
který však byl jen vymyšlenou
postavou. Jméno napište.

a)

?

b)

🧩 On-line hra

Srovnej písmena. A to vedle sebe
či pod sebe 3, 4 nebo 5 stejných
písmen a získávejte body. Hra je na
postřeh a dá se přizpůsobit. Záložka
na webu: Hry –> Hry zábavné.
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