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Bohumil Říha (20. stol.)

✍ Úkol 1

Bedřich Smetana (19. stol.)

✍ Úkol 2

Emil Škoda (19.–20. stol.)

✍ Úkol 3

Narodil se na venkově, jeho otec
byl kovář, ale vyrostl z něho známý spisovatel. Psal knihy pro děti
a historické romány. Pracoval i na
čítankách a učebnicích nebo na
populárně naučné Dětské encyklopedii. Bohumil Říha je označován za klasika moderní literatury
pro děti a byl oceněn Medailí
Hanse Christiana Andersena.

Byl významný hudební skladatel 19. století. Jeho symfonie
jsou typicky české. Vždyť i své
nejznámější dílo – cyklus hudebních básní o české historii
a krajině, nazval „Má vlast“.
Určitě znáte skladbu „Vltava“.
Všimli jste si, že hlavní melodie
této symfonické básně je stejná
jako melodie lidové písničky
Kočka leze dírou?

Roku 1895 koupil Emil Škoda
malou firmu „Laurin a Klement“
a přetvořil ji ve velkou průmyslovou továrnu na automobily.
Škoda Auto je dodnes největší
českou průmyslovou společností
v Čechách a škodovky jezdí po
celém světě! Továrny jsou v Mladé
Boleslavi, v Kvasinách a ve Vrchlabí, ale i po svetě. A čím jezdí
vaše rodina? Možná také Škodou.

Jedna z nejznámějších dětských
knih Bohumila Říhy se jmenuje
Jak jel Vítek do Prahy. Ze kterého
mužského jména pochází zdrobnělina Vítek? Zakroužkujte správnou odpověď:
a) Viktor.
b) Vít.

Opera Libuše od Bedřicha Smetany byla napsána k otevření nejznámějšího českého divadla. Napište,
o které divadlo se jedná.

Zakroužkujte pravdivá tvrzení.
a) Emil Škoda přetvořil firmu
„Laurin a Klement“ na velkou
továrnu na automobily.
b) Továrny na škodovky jsou
ve Staré Boleslavi a v Praze.
c) Auta Škoda mají ve znaku umístěném na kapotě okřídlený šíp.
d) Škodovky jezdí po celém světě.

Tomáš G. Masaryk (19. stol.) ✍ Úkol 4
Tatíček Masaryk –TGM –
prezident osvoboditel – tak
československý lid říkal svému
prvnímu a velmi oblíbenému
prezidentovi. Během 1. světové
války prosazoval oddělení našeho území od Rakouska-Uherska,
což se mu i nakonec 28. 10. 1918
podařilo. Na počest založení samostatného Československa slavíme v tento den státní svátek.

Vypočítejte a zapište, kolik let od
založení Československa bude letos.

🧩 On-line kvíz

Československo byl společný stát
Čechů a Slováků v minulém století.
Znalosti o něm si doplňtě v kvízu
100 let Československa. Záložka na
webu: Kvízy –> Kvízy vědomostní.
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🎨 Úkol 5

Vybarvěte podle fantazie jeden
z nejpopulárnějších modelů automobilu Škoda – Octavia.

✍ Úkol 6

Znáte i jiné modely škodovek?
Napište je.

kresba: Škoda Auto

✍ Úkol 7

Zadní strana mince (rub) je ta, na které je uvedeno, kdo ji vydal,
u českých mincí tedy ta s českým lvem a nápisem „Česká republika“.
Co je kromě hodnoty zobrazeno na přední straně (líci) českých mincí? Spojte obrázek na přední straně mincí s textem, který ho popisuje.

🧩 On-line kvíz

Kdo a co je vyobrazeno na českých penězích se dozvíte v kvízu
České peníze. Záložka na webu:
Kvízy –> Kvízy vědomostní.

Legendární Karlův most v Praze.
Gombík, tedy ozdobný šperk ve tvaru knoflíku z časů Velkomoravské říše.
Pomník svatého Václava na Václavském náměstí.
Katedrála svatého Petra a Pavla v Brně.
Svatováclavská koruna – nejvýznamnější z českých korunovačních klenotů.
Seskupení Karlova mostu, Národního divadla, kostela sv. Mikuláše a Pražského hradu.

🎨 Úkol 8

Na přední straně všech šesti českých mincí je dvouocasý český lev
– symbol odvahy, síly a statečnosti.
Tohoto lva najdete i na státním
znaku – je bílý na červeném
poli, má žlutou korunu, jazyk
a drápy. Vybarvěte státní znak
přesně podle popisu.

🧩 On-line hra

Vyzkoušejte si hru Vybarvi si
státní symboly. Vedle českého
státního znaku a české vlajky
jsou tam i moravská a slezská
orlice, znak Prahy a mapka krajů
České republiky. Záložka na
webu: Hry –> Hry zábavné
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