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Karel IV. (14. stol.)

PRACOVNÍ LIST 4A
✍ Úkol 1

Byl moudrým a mírumilovným
panovníkem. Za své zásluhy si
vysloužil označení „Otec vlasti“.
Jen málokdo toho udělal pro
českou zemi a zejména pro Prahu
tolik jako císař Karel IV. Určitě
jste se už procházeli po Karlově
mostě, navštívili hrad Karlštejn
a až vyrostete, možná budete studovat na Karlově univerzitě.

🧩 On-line kvíz

Josef Lada (20. stol.)

✍ Úkol 2

Vše je zasypáno sněhem a z bílé
peřiny vykukují jenom věžičky
barokních kostelíků. Takto malebně zasněžené krajiny a vesničky kreslil malíř Josef Lada
často. Právě podle něj nazýváme
takové počasí „ladovskou
zimou“. Vy můžete znát jeho
ilustrace třeba z pohádek o kocouru Mikešovi nebo z příběhů
s Dobrým vojákem Švejkem.

Napište, jak se jmenuje pražský
most pojmenovaný po Karlu IV.

Vyzkoušejte kvíz Karel IV. a jeho
pozoruhodný život. Po každé
otázce se ukáže správná odpověď
a zajímavost navíc. Záložka na
webu: Kvízy –> Kvízy vědomostní.
Napište, kdo je nakreslený na obrázku Josefa Lady?

kresba: Josef Lada

Alfons Mucha (19.–20. stol.)

✍ Úkol 3

Božena Němcová (19. stol.)

✍ Úkol 4

Po vzniku Československé republiky byl velký zájem o výtvarná
díla s národní tématikou. Jedním
z nejznámějších malířů té doby
byl Mucha. Vymaloval i Primátorský salónek Obecního domu, z jehož balkónu byla nová republika
vyhlášena. Za jeho nejvýznamnější dílo se ale pokládá Slovanská
epopej, která stojí za prohlídku –
osmimetrová plátna vás ohromí!

Toto je Obecní dům. Kdo se zasloužil o jeho výtvarnou výzdobu?

Seřaďte abecedně pohádky seKdyž se řekne „český venkov“,
psané Boženou Němcovou. První
mnoho lidí si vybaví „Babičku“
v seznamu označte 1 a poslední 6.
– knihu od nejznámější české
spisovatelky Boženy Němcové.
O POPELCE
Vypráví o obyčejných venkovČERTŮV ŠVAGR
ských dětech a jejich babičce, jak
zažívají různé všední příhody.
SEDMERO KRKAVCŮ
Němcová byla ve své době velmi
PRINC BAJAJA
odvážnou ženou. Připomeneme
ČERT A KÁČA
si ji vždy, když platíme pětisetkorunovou bankovkou.
POTRESTANÁ PÝCHA
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PRACOVNÍ LIST 4B

🎨 Úkol 5

Vybarvěte černobílou kresbu
a dostanete obrázek podle Alfonse
Muchy. Podobné motivy jste
již možná viděli. Mucha se stal
známým po celém světě právě
díky svým obrazům krásných žen
obklopených květinami a dalšími
přírodními motivy.

🧩 On-line hra

Posunovačka – Slovanská epopej. Posunovačka nebo správněji
Loydova patnáctka je hlavolam
z 19. století. Ve hře najdete 4 obrazy z cyklu Slovanská epopej od
malíře Alfonse Muchy. Záložka na
webu: Hry –> Hry zábavné.

✍ Úkol 6

Zakroužkujte dva úplně stejné
kocoury Mikeše z knihy, kterou
nakreslil a napsal Josef Lada.

kresba: Alfons Mucha

a)

c)

b)

d)

e)

kresba: Josef Lada

✍ Úkol 7

Kdo je kdo na českých bankovkách? Spojte správně bankovku se jménem osobnosti.

BOŽENA NĚMCOVÁ

FRANTIŠEK PALACKÝ

EMA DESTINNOVÁ

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

KAREL IV.

JAN AMOS KOMENSKÝ
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