
    Fyzika 6.A                                

              Téma :              Čas    

                  
 

 

 

 

 

 

 

           

 

K měření času se používají hodiny: 

Např: 

               

       Přesýpací                     Stopky                 Náramkové 

 

Čas je abstraktní veličina – těžko si ho lze nějak představit. 
Fyzikální veličina čas udává dobu mezi dvěma událostmi, nebo dobu 
trvání nějakého děje. 
Čas se značí písmenem t (většinou psacím, aby bylo odlišeno od 
teploty) 
Hlavní (základní) jednotkou času je sekunda (s) 

V praxi se při určování času používají násobky sekundy (minuta a 
hodina) v šedesátkové soustavě: 
Převody jednotek času: 
1 min = 60 s                              1 s = 1/60 min = 1/3600 h 
1 h = 60 min = 3600 s             1 min = 1/60 h 
1 d = 24 h 
1 r ≈ 365 dní  



 

 

Vypočti a zapiš do sešitu 

1. Převeď na uvedené jednotky času. 

    na hodiny              na minuty  na sekundy 

240 min = ____   4 h = ____  11 min = ____ 

300 min  = ____  180 s = ____ 3 h = ____ 

120 min = ____   25 h = ____  8 min a 20 s ____ 

 

2. Doplň správně <, >, = 

4 h 20 min ____ 240 min   2 h 30 min ____ 170 min 

1 h   5 min ____ 105 min       420 min ____ 2 h 

   600 min ____ 5 h   3 h 40 min ____ 360 min 

 

3. Převeď. 

328 min    = _____ hod ____ min 

245   s      = _____ hod ____ s  

10 min       = _____ s 

     6 h       = ____ min 

42 měsíců = _____ roků _____ měsíců 

       4 dny = _____ min 

 

4. Doplň tabulku. 

Počet týdnů 1 2 3 4 5 

Počet dnů      

Počet hodin      

 

 

 

 



Předmět: Přírodopis 

Třída: 6.A 

Vyučující: Mgr. Radka Hanusová 

Období:  30. 3. – 3. 4 .2020 

Téma :  Opylení - oplození 

Zopakuj si:   

Doplň: 

    - samičí část květu se jmenuje………………………… 

    - samčí část květu se jmenuje …………………………. 

    - pestík má 3 části: 1)…………….. 2)………………3)…………………. 

    - tyčinka má 2 části: 1)……………………2) ……………………. 

    - květ může mít všechny lístky stejné – pak tomu říkáme……………….., nebo má zvlášť 

      zelené lístky……………………..a barevné lístky…………………………. 

    - v květu je pestík i tyčinka – květ se nazývá ……………………… 

    - v květu je buď pestík nebo tyčinka – květ se nazývá…………………….. 

    - rostou – li samčí i samičí květy na 1 rostlině – tato rostlina je …………………….. 

    - rostou – li samičí květy na jedné rostlině a samčí květy na jiné rostlině – tato rostlina je   

     ……………….  

 

Nové učivo – Opylení, oplození

 

  Opylení 

 

- je přenos pylu z tyčinek na bliznu pestíku - větrem, hmyzem nebo vodou, 



- přenést pyl na pestík mohou včely, motýli, čmeláci, dokonce i mouchy. 

- některé tropické rostliny opylují kolibříci a také kaloni. 

Kolibřík  Kaloň 

                                                         
 

Podle způsobu opylování mohou být rostliny  

 - samosprašné - opylovány vlastním pylem, 

 - cizosprašné - opylovány pylem jiné rostliny stejného druhu. 

 

Oplození 

 

Pylové zrno na blizně vyklíčí, vzniká pylová láčka a prorůstá čnělkou do semeníku. 

Láčka splyne s vajíčkem = oplození. Z vajíček vzniknou semena, ze semeníku plod. 

___________________________________________________________________________ 

 

Zapiš si do sešitu: 

Opylení 

 

= přenos pylu z tyčinek na bliznu pestíku - větrem, hmyzem nebo vodou. 

- přenést pyl na pestík mohou včely, motýli, čmeláci, mouchy. 

Rostliny  - samosprašné - opylovány vlastním pylem, 

               - cizosprašné - opylovány pylem jiné rostliny stejného druhu. 

 

Oplození 

Pylové zrno na blizně vyklíčí,  

Vzniká pylová láčka a prorůstá čnělkou do semeníku. 

Láčka splyne s vajíčkem = oplození. 

Z vajíček vzniknou semena, ze semeníku plod. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zkontroluj si, jestli jsi správně doplnil bod 1 v opakování: 

    - samičí část květu se jmenuje pestík, 

    - samčí část květu se jmenuje tyčinka, 

    - pestík má 3 části: 1) blizna 2) čnělka 3) semeník, 

    - tyčinka má 2 části: 1) prašník 2) nitka, 

    - když má květ všechny lístky stejné – pak tomu říkáme okvětí, nebo má zvlášť 

      zelené lístky = kalich a barevné lístky = koruna, 

    - v květu je pestík i tyčinka – květ se nazývá oboupohlavný, 

    - v květu je buď pestík nebo tyčinka – květ se nazývá jednopohlavný, 

    - rostou – li samčí i samičí květy na 1 rostlině – tato rostlina je jednodomá, 

    - rostou – li samičí květy na jedné rostlině a samčí květy na jiné rostlině – tato rostlina je  

      dvoudomá.  



  6.A Hv 

Téma :  notový zápis   

Přepiš si do notového sešitu oba řádky notové osnovy 

V prvním řádku pojmenuj noty a v druhém řádku nakresli noty podle 

názvu pod notovou osnovou. 

Pomůže ti stupnice C Dur v modrém rámečku. 

                                           

 

 



ETV 6.A 

Téma :  

Naše třída, vztahy ve škole, chování 

1. Napiš název a adresu naší školy:  

 

2. Napiš svoje jméno a třídu, do které chodíš: 

 

3. Ředitel vaší školy se jmenuje:4. Vaše pan učitel třídní se jmenuje:5. 

Napiš jména svých spolužáků:  

 

 

6.  Jméno svého nejlepšího kamaráda _________________________________  

7. Koho pozdravíš:  napiš do sešitu koho pozdravíš ahoj a koho dobrý 

den. 

AHOJ !    DOBRÝ DEN! 

 

 

 

 

 



8. Ve vyučování:  zapiš do sešitu co není správné 

9. O přestávce: zapiš do sešitu co je správně 

10. V naší třídě : zapiš do sešitu co opravdu děláte 😊 

http://www.clker.com/clipart-question.html


MATEMATIKA 6A – 30. 3. – 3. 4. (R. Křístková) 

Týden utekl jako voda a jsem tu s dalšími úkoly. Pan ministr nám sdělil, že se uvidíme asi 

nejdřív v polovině května, tak je třeba, abyste úkoly opravdu plnili, protože jinak tu 

matematiku v šestce nemůžeme stihnout.  

Za úkol jste měli sami vypočítat tyto příklady, pokud je nemáš, dopiš si výpočty do sešitu!  

a) 50°a 70°. Výpočet: 180°-50°-70°= 60°     

b) 20°a 130° Výpočet: 180° - 20°- 130°= 30°      

c) 65° a 15° Výpočet: 180°-65°-15°= 100° 

Nové učivo – Budeme rýsovat, tak si nachystej i pravítko, kružítko a tužku. 

Otevři sešit a napiš – narýsuj, to, co je napsáno ČERVENĚ, NEPIŠ, VYSVĚTLUJI TÍM, CO 

DĚLÁME 

---------------------------------------------------- sešit ------------------------------------------------------------- 

30. 3. Konstrukce trojúhelníka (znám tři strany) 

Sestroj trojúhelník ABC, když znáš a=3 cm, b=5 cm, c=6 cm 

Náčrt (narýsuj nějaký trojúhelník,  

popiš ABC a podle zadání vyznač délky stran 

– a=3 cm, a je naproti A, proto naproti A 

napíšeme 3 cm, naproti B 5 cm a naproti C 

6 cm. 

 

Postup konstrukce (tady zapíšeme, jak budeme 

rýsovat) 

 

1. Narýsuj úsečku AB dlouhou 6 cm 

2. kružnice k se středem v A a poloměrem 5 cm 

3. kružnice l se středem v B a poloměrem 3 cm 

3. bod C je tam, kde se proťaly kružnice k a l 

4. Dorýsujeme trojúhelník ABC (spoj AC a spoj 

BC) 

Konstrukce: tady narýsuj trojúhelník podle postupu – ty rýsuješ vše do jednoho obrázku, já 

postupně podle bodů postupu 



1 Narýsuj úsečku AB dlouhou 6 cm 

 

2 kružnice k; v kružítku 5 cm, bodni do A udělej oblouk 

 

3 kružnice l; v kružítku 3 cm, bodni do B, udělej oblouk 

 

4 bod C je tam, kde se proťaly kružnice k a l, dorýsuj ABC 

 

 

 

Do sešitu SÁM narýsuj další 4 trojúhelníky – POKAŽDÉ opiš zadání,  udělej náčrt, napiš postup a 

narýsuj trojúhelník. 

1. Trojúhelník ABC, a= 5cm, b= 4cm, c= 6cm 

2.  Trojúhelník ABC, a= 4cm, b= 4cm, c= 5cm 

3. Trojúhelník ABC, a= 4cm, b= 3cm, c= 4cm 

4. Trojúhelník ABC, a= 5cm, b= 7cm, c= 6cm 

Pro první trojúhelník najdeš pomoc tady: https://youtu.be/Cbf9Cis2qs0  

-----------------------------------------------------konec zápisu do sešitu---------------------------------------------------

ÚKOL Vyfoť mi narýsované trojúhelníky a pošli emailem na rkristkova@seznam.cz jak už umíš 

z informatiky. 

Pokračuje úkol pro všechny – opakovat na  www.onlinecviceni.cz , zkusit spočítat každou soutěž, 

která se na onlinecviceni ukáže a procvičovat 1. Stupeň – matematika – 3. Ročník - Písemné násobení 

– Číselný obor 0–100 

 

 

 

https://youtu.be/Cbf9Cis2qs0
mailto:rkristkova@seznam.cz
http://www.onlinecviceni.cz/


Dějepis, 6. ročník, týden: 30. 3 – 3. 4. 2020 

Téma: Starověký Egypt 

- zapiš do sešitu všechny informace a podívej se na odkazy 

 

STAROVĚKÝ EGYPT 

Na začátku se podívej na tuto výbornou videoprezentaci (lze využít i k učení politických a 

kulturních dějin Egypta): https://www.youtube.com/watch?v=K64M2pn6WqQ, ale i virtuální 

prohlídku https://www.youtube.com/watch?v=nXN0Z7YUnVA. 

 

 

Povodí řeky Nil 

 

Povodí řeky Nil (asi 1000 km) – úrodné záplavy - někdy tak velké, že ničily vesnice – vodní 

kanály, hráze – obchodní tepna, střídání 3 období: a) období záplav (úrodné bahno), b) období 

polních prací, c) období sklizně 

- pěstování: pšenice, ječmen, len, ovoce, zelenina, luštěniny, vinná réva, olivy 

- chov: hovězí dobytek, ovce, kozy, drůbež 

- rybolov 

- dopravní cesta 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K64M2pn6WqQ
https://www.youtube.com/watch?v=nXN0Z7YUnVA


Vznik státu - dvě samostatné říše do sjednocení 

 Horní Egypt: jih – hornatý – lov, pastevectví 

 Dolní Egypt: sever – úrodná nížina – zemědělství 

Kolem roku 3100 př. n. l. faraon Meni sjednotil Egypt v jednu říši (obrázek spojení korun) 

 

Podoba koruny sjednoceného Egypta 

 

Stará říše 

centrum moci je v Mennoferu (Memfis)   

Stavby pyramid 

 

                         Pyramidy v Gíze 

 

- pyramida: hrobka patřící zejména vládcům (faraonům), ale i vysoce postaveným 

úředníkům, nejdříve stupňovité, později hladké 

- první, stupňovitá pyramida pro faraona Džosera (architekt Imhotep) – Sakkaře (jeden z tzv. 

divů světa – Znáš všechny divy světa? Zjisti více a napiš do sešitu, které to jsou. 

- klasické pyramidy faraonů Cheopse (Chufeva), Rachefa (Chefréna) – v Gíze 

- součástí pyramid byly chrámy (uctívání bohů kněžími, zde se prováděla mumifikace = 

balzamování těla), nejvýznamnější jsou Karnak a Luxor 

Sfinga - socha lva s lidskou hlavou, poblíž Cheopsovy pyramidy, má představovat Cheopsova 

syna 



 

Rachefova pyramida a Velká sfinga v Gíze (dnes součást Káhiry) 

 

Nová říše 

největší územní rozmach 

sídlo faraonů – Vesét (Théby) - chrám boha Amóna 

 poblíž Vésetu vzniklo slavné pohřebiště ÚDOLÍ KRÁLŮ a ÚDOLÍ KRÁLOVEN - 

nahradily pyramidy, vytesané do vápence 

 

Údolí králů 

 

Významné panovnické osobnosti: Hatšepsovet, Thutmose III., Achnaton a Nefertiti, 

Tutanchamon (Howard Carter, posmrtná maska), Ramesse II.  

 

Egyptská společnost 

 

FARAON - neomezený vládce, vtělený bůh, vlastník veškeré půdy 

KNĚŽÍ – náboženské obřady, řídí chrámové hospodářství 

ÚŘEDNÍCI – řízení správy státu, vybírání daní, soudní pravomoc - nejvyšší úředník – vezír 

VOJÁCI – obrana země, války, udržují klid v zemi 



ŘEMESLNÍCI, ZEMĚDĚLCI, OBCHODNÍCI 

OTROCI – bezprávné obyvatelstvo, z válečných zajatců, práce v dolech, lomech, při stavbách 

pyramid 

 

Písmo a vzdělání (vzniká ve 4. tis. př. n. l.)  

3 druhy: 

1. hieroglyfy – obrázkové 

 

             Egyptské hieroglyfy 

2. hieratické písmo – psací hieroglyfy 

3. démotické písmo – ještě víc zjednodušeno 

- psalo se na papyrus 

- hieroglyfy rozluštil Jean Francois Champollion na základě Rosettské desky 

    

         Jean Francois Champolion     Rosettská deska  



- školy při chrámech (pouze muži), přísní učitelé a používání fyzických trestů 

- ceněná profese: písař 

  

Náboženství a posmrtný život 

- Egypťané uctívali téměř 2500 bohů (každá oblast i každé město mělo svého boha) 

- většina z nich bývá vyobrazována s hlavou zvířete – proto byla posvátná: ibis (pták), 

krokodýl, sokol, kočka 

- nejznámější: bůh sokolí Hor, bůh Slunce Re, bůh mrtvých Usíre (řec. Osíris), Amon, 

Eset aj. 

- veškerý pozemský život vedl k životu posmrtnému (byl důležitější) – Egypťané věřili, 

že pokud se tělo nerozpadne, přebývá v něm duše 

- proto se velmi dobře starali o těla po smrti, tzv. mumifikace („výroba“ mumie): 

složitý proces, kdy byly z těla odstraněny vnitřnosti a tělní tekutiny (vkládány do 

nádob – tzv. kanopy) + velmi dobré lékařské znalosti stavby lidského těla 

 

Řemeslo 

- znalost hrnčířského kruhu + hrnčířské pece 

- tkalcovství (rostlina len – lněné látky) 

- kovotepectví, kovolitectví 

- stavitelství na vysoké úrovni (pyramidy, chrámy s obelisky, zavlažovací kanály aj.) 

 

Obydlí 

- faraon a královská rodina – zámožné dvory, paláce s chrámy 

- zámožní (bohatí) lidé – rozlehlé domy, středem vedla hala s možnými okny v patře, 

mnoho ložnic, koupelen, wc, kuchyně samostatně na dvoře, zahrady s bazény 

- prostí (chudí) lidé – většinou patrové domy o 3 nebo 4 místnostech (někdy méně), 

dvorek s kuchyní, malá okna, ploché střechy s terasami 

 

Věda 

- znalost geometrie – vyměřování polí po záplavách, staveb 

- astronomie – předpovědi záplav 

- matematika – desetinná soustava 

- lékařství – znalost lidské anatomie (mumifikace) 



- měření času: kalendář + sluneční hodiny 

 

Umění 

- nádherné předměty denní potřeby a šperky ve výbavách hrobů 

- zachováno mnoho kreseb – neznali perspektivu 

- zachováno mnoho chrámů, soch faraonů v nejrůznějších velikostech, sfingy, sochy 

zvířat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EASTER. VELIKONOCE 

1. Přečti si zajímavý text o Velikonocích v Velké Británie a USA.  

Víte, co je to "Pancake day"? /Pankejk dej/ 

Pancake day (Palačinkový den) je úterý před Velikonocemi. Je to den, kdy ve Velké Británii 

začínají Velikonoce. Všichni ten den snědí spoustu palačinek s javorovým sirupem nebo s 

nutellou. Dokonce se pořádají i palačinkové závody. Při palačinkových závodech máte v ruce 

pánvičku s palačinkou, kterou se snažíte v pravidelných intervalech za běhu obracet.  

A co je to "Egg hunt"? /Eg hant/ 

Egg hunt ("hon na vajíčka") je australská velikonoční tradice, která se přenesla do ostatních, 

nejen anglicky hovořících zemí. Velikonoční zajíc poschovává v neděli večer různě po domě 

a zahradě čokoládová vajíčka. Děti je pak o Velikonočním pondělí, hned ráno po probuzení, 

hledají. Doslova na ně pořádají hon. Odtud pochází výraz "hunt" (hunt znamená v českém 

překladu hon nebo lov). 

Jak byste cizinci vysvětlili české velikonoční zvyky? 

České velikonoční zvyky jsou velice originální, dá se říci unikátní. Zkoušeli jste někdy 

například Američanovi naše velikonoční zvyky vysvětlit? Pozor, pokud naše zvyky vysvětlíte 

neobratně, může se stát, že takový Američan bude v šoku!  

Je pro něj velice překvapivé, když zjistí, že ženy se o Velikonočním pondělí mohou oficiálně 

bít a ještě by za to měly být vděčné, protože díky tomu zůstanou zdravé a plodné. A nakonec 

za to vše muži dostanou ještě odměnu v podobě malovaného vajíčka a panáka alkoholu. 

2. Přepis do pracovního sešitu. 

Pár anglických výrazů a slovíček, které by se vám při vysvětlování mohly hodit: 

1. Braided whip made from pussywillow twigs - pomlázka (doslovný překlad: zdobený bič 

vyrobený z vrbových proutků) 

2. Hand painted or otherwise decorated egg - kraslice (ručně nebo jinak zdobené vajíčko) 

3. On Easter Monday boys go caroling and symbolically whip girls on the bottom. Na 

Velikonoční pondělí chlapci chodí koledovat a symbolicky dívkám naplácají na zadek. 

4. People believe young willow twigs bring health and youth to any girl who is whipped 

with them. Lidé věří, že mladé vrbové větvičky přinesou zdraví a mládí každé dívce, která je 

jimi vyšlehána. 

 

 

 

Anglický jazyk  

týden: 30.3-3.4. 

Yauheni Tarasiuk 

 



3. Přepis do slovníčku slovíčka z tématu Easter a se nauč.  

 

4. Zopakujeme slovíčka. Přečti. Pokud nepamatuješ, přepiš do slovníčku. 

 

 Easter  Velikonoce  Christian [ˈkrɪstʃən]  křesťanský  

 bunny  zajíček  holiday  svátek 

 basket  košík 
 resurrection 

[ˌrezəˈrekʃən]  
 zmrtvýchvstání  

 eggs  vajíčka  crucifixion [ˌkruːsɪˈfɪkʃən]   ukřižování 

 cross  kříž  New Testament  Nový zákon 

 fertility  plodnost  Lent [lent] 
 období půstu (40 dní před 

V.)  

 fast  postít se  prayer  modlení 

 lamb  beránek  moveable feast   pohyblivý svátek 

 carol 
 koleda, zpívat 

koledy 
 full moon  úplněk 

 bun  buchta  willow  vrba 

 Easter egg 

hunt  
 hon za vajíčky   Ash Wednesday  Popeleční středa 

 decorate  zdobit  Maundy Thursday   Zelený čtvrtek 

 painted egg   malované vajíčko  Good Friday  Velký pátek 

 religious  náboženský  Easter Monday  Velikonoční pondělí  



Český jazyk 6. ročník 

(úkoly 30. 3. – 3. 4. 2020) 

 Pokračujeme v opakování a procvičování pravopisu. Využívejte internetu, je to nejjednodušší. 

Můžete procvičovat cokoli (psaní i/y, s/z, vyjmenovaná slova, slovesa….) 

 

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

http://www.kaminet.cz/ 

 

 Úkoly do sešitu: 

 

1. Podtrhni  slovesa: 
 psaní, psal, výklad, výkladní, vykládal, tvoří se, odpolední, chválíme, počítač, počítá, 

 všechno, včera, zalévá se, jmenný, nebude vykládat, dluh, panuje, staví, krabí, neradil, 

 kamarád, kamarádit se, byl bych chválil 

2. V každém řádku podtrhni slovo, které není slovesem: 
a) psát, půjdu, jízda, řekli jste, zazpíváme 

b) kreslíš, pojedeme, zpívá si, kreslení, chodili 

c) zajímat se, slyšel jsi, měřit, klečí, výskok 

 

3. Ve kterém řádku jsou pouze slovesa ve tvaru „infinitivu“? 
a) psát si – kreslit si – počítat – maluji 
b) umím – umět – dívat se – hledět 
c) skákal – visel – šplhal – pobíhal 
d) vědět – umět – znát – čekat 

 

4. Ve kterém řádku jsou pouze slovesa v budoucím čase? 
 

a) zazpívám, umyli jsme, budu psát, uvidím, píšeš 

b) nevěděl, vařila bych, přinesou, budu lyžovat, budou připravovat 

c) vstaneme, budeš závodit, lehneme si, přijdou, budeme odpovídat 

 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/
http://ucirna.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
http://www.kaminet.cz/


5. U sloves urči osobu, číslo, způsob, u způsobu oznamovacího také čas:  

 osoba číslo způsob čas 

Mluvili jsme      

pracujte     

Byl by rád     

 

6. Vyber slovo, které splňuje zadání: 2.os., č.mn.,,čas budoucí: 
a) slyšíte 
b) uslyšíte 
c) slyšeli jste 
 

 

7. Časuj sloveso „být“ v přítomném čase. 

Jednotné číslo Množné číslo 

  

  

  

 

 

8.  V následujících větách podtrhněte podmět a přísudek: 

 Můj bratr si včera koupil nové kolo. 

 Nauč se básničku. 

 Nad vrcholy hor se stahovala mračna. 

 O Vánocích pojede naše rodina na hory. 

 



Vo – 6 úkoly na týden 29.3-5.4. 

Téma: prezidenti České republiky a Československé 

republiky 

Zapiš si do sešitu 

 

Prezident České republiky je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp. 

oprávněnými voliči. 

Česká republika je parlamentní republika, v níž je hlava státu součástí výkonné moci s 

omezenými pravomocemi 

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Nikdo 

nemůže být zvolen více než dvakrát po sobě 

Seznam prezidentů Československa představuje přehled osob působících v 

nejvyšší ústavní funkci Československé republiky. V době existence Československa mezi lety 1918 a 

1992 se v tomto úřadě vystřídalo celkem devět osob. 

 

Naši prezidenti:  

 

Tomáš Garrigue Masaryk 

Edvard Beneš 

Emil Hácha  

Edvard Beneš 

Klement Gottwald  

Antonín Josef Novotný 

Antonín Zápotocký 

Ludvík Svoboda 

Gustáv Husák 

Václav Havel 

Václav Klaus 

Miloš Zeman 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_ob%C4%8Danstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkonn%C3%A1_moc_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravomoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_v%C3%BDvoj_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko


1. vyhledej a přiřaď ke každému jménu datum, kdy byl prezidentem 

 

 

2. přiřaď významné události k jednotlivým prezidentům – vyhledej na internetu 

 

vznik československého státu r. 1918 ……………………….. 

Sametová revoluce r. 1989 ……………………….. 

měnová reforma r. 1953 ……………………….. 

Benešovy dekrety ……………………….. 

Protektorát Čechy a Morava r. 1939 – 1945 …………………… 

krize totalitního politického systému a pád komunistického režimu v 

Československu ……………………….. 

Pražské jaro ………………………… 

znárodnění průmyslu ………………………… 

referendum ke vstupu do Evropské unie ………………………… 

přerušení školní docházky z důvodu pandemie …………….. 

 

 


