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Jaroslav Uhlíř (20.–21. stol.)

Autor hudby k mnoha písničkám,
které v Česku doslova zlidověly.
Jeho písničky jsou určené hlavně
dětem, kterým se na nich líbí
chytré a vtipné texty a dobře zapamatovatelné příjemné melodie.
Určitě jste si už někdy pro radost
zpívali třeba píseň „Není nutno“.
Většinu textů píše Uhlířův dobrý
přítel Zdeněk Svěrák.

sv. Václav (9. stol.)

Václav byl vzdělaným a mírumilovným knížetem. Nepohodl se
ale se svým bratrem Boleslavem,
který ho ze žárlivosti nechal
28. září zavraždit. Zvěsti o mučednické smrti laskavého knížete Václava se rychle rozšířily po
celé Evropě. Český lid Václava
přijal za světce a patrona České
země. Jeho příběh si každý rok
připomínáme státním svátkem.

✍ Úkol 1

Seřaďte v abecedním pořadí písně
Jaroslava Uhlíře. První v seznamu
označte 1 a poslední 6.
SEVERNÍ VÍTR

HAJNÝ JE LESA PÁN
SKÁLO, SKÁLO
POD DUBEM, ZA DUBEM
ELEKTRICKÝ VALČÍK
DĚLÁNÍ

✍ Úkol 2

Před kterou pražskou památkou
se nachází socha sv. Václava? Zakroužkujte spravný obrázek.
a)

Václav Havel (20.–21. stol.)

✍ Úkol 3

Jan Werich (20. stol.)

✍ Úkol 4

Spisovatel, který se svým odporem vůči komunistickému
režimu stal hlavní postavou Sametové revoluce (1989) a později
i prezidentem České republiky.
Jeho heslo bylo „Pravda a láska
zvítězí nad lží a nenávistí“. Havel
jistě patří mezi nejvýznamnější
české osobnosti 20. století. Nebyl
to ale jen vážný politik – po práci
na Hradě rád zašel na pivo!

W
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Filmový a divadelní herec a scenárista, který spolu s Jiřím Voskovcem mezi světovými válkami
z podia Osvobozeného divadla
rozveseloval diváky vtipnými
scénkami. Jelikož si ale dělali
legraci i z nacistického Německa, brzy si toho nacističtí vůdcové všimli. Museli proto divadlo
zavřít a odejít z Československa.
Werich sám se po válce vrátil.

b)

Pražské letiště, které se nachází v Ruzyni, je největší
české letiště a jmenuje se
po prvním českém
prezidentovi.
Zapište na linku
správně celý název
letiště.

Jan Werich napsal Fimfárum – knihu veselých pohádek. V ní najdeme
i příběh z jednoslabičných slov:
Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též
muž či kmán, jak kdo chce. Já ho
zvu chlap. Nu, a on krad´, ten chlap.
Krad´, co moh´a kde moh´. Zvlášť,
když měl hlad.

Vymyslete také větu obsahujcí
pouze slova s jednou slabikou.
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🎨 Úkol 5

Svatováclavská koruna je nejvýznamnější součástí českých
korunovačních klenotů. Je zasvěcena svatému Václavovi. Svatováclavskou korunu vybarvěte.

✍ Úkol 6

Doplňte v logické řadě obrázek
koruny, který má následovat.
Vyberte možnost a), b) nebo c).

?
a)

b)

c)

✍ Úkol 7

Pouze jeden stín svatého Václava
je ten správný a patří mu. Zakroužkujte ho.

a)

b)

c)

d)

✍ Úkol 8

Doplňte v logické řadě obrázek
srdíčka Václava Havla, který má
následovat. Vyberte možnost a),
nebo b).

a)

b)

?
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