
Fyzika 6.A 

Opakování – Tělesa a látky 

                                         Tělesa a látky 

 

tělesa – veškeré věci nacházející se kolem nás 

                       (míč, tužka, stůl, váza, …) 

 

vlastnosti těles – barva, teplota, tvar, … 

 
 

 

 

 

látky :   pevné – sklo, dřevo, kov, umělá   hmota, … 

             kapalné – voda, mléko, benzín, … 

  plynné – vzduch, zemní plyn, … 

 

 

tělesa :  pevná – stůl, kniha, hodiny 

 kapalná – voda v kádince, benzín v nádrži 

 plynná – plyn v místnosti, propan-butan v bombě 

 
                        Vlastnosti látek 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevné látky nemění snadno svůj tvar, mohou být křehké, pružné 

nebo tvárné. Mají různou tvrdost. 
 

Tělesa jsou z různých látek 

Plyny jsou tekuté, snadno stlačitelné a rozpínavé. 

 

Kapaliny jsou tekuté. Snadno mění svůj tvar. V klidu je hladina 
kapaliny v nádobě vždy vodorovná. Kapaliny nelze stlačit. 

 



Otázky a úkoly: 
Zapiš si tabulky do sešitu a zaškrtni správnou odpověď. 

 
1) Označ v tabulce správnou odpověď: 

 

 Látka Těleso Pevná (é) Kapalná(é)  Plynná ( é)  

Papír      

Mléko v krabici      

Kapka vody      

Vzduch      

Benzin      

 
2) Vyznač ve sloupci správnou odpověď :  

 

Možná vlastnost:  Pevná tělesa Kapalná tělesa Plynná tělesa 

Stlačitelnost    

Křehkost    

Pružnost    

Tvrdost    

Zachovává objem i tvar    

 

Řešení : 
1) Označ v tabulce správnou odpověď: 

 

 Látka Těleso Pevná (é) Kapalná(é)  Plynná ( é)  

Papír 
+  +   

Mléko v krabici 
 +  +  

Kapka vody 
 +  +  

Vzduch 
+    + 

Benzin 
+   +  

 
2) Vyznač ve sloupci správnou odpověď :  
 

Možná vlastnost:  Pevná tělesa Kapalná tělesa Plynná tělesa 

Stlačitelnost 
  + 

Křehkost 
+   

Pružnost 
+  + 

Tvrdost 
+   

Zachovává objem i tvar 
+   

 
 

 

 

 

 



 

Etická výchova 6.A 
Opakování -Lidská práva 
Práva dítěte patří mezi lidská práva. 
Jsou zdůrazněna v Ústavě, Listině základních práv a svobod a v Zákoně 
o rodině. 
 
Dětská práva: 

- právo na život, jméno, státní příslušnost 

- právo znát své rodiče, stýkat se s nimi, právo na jejich péči 

- právo svobodně, ale slušně říkat svoje názory a získávat informace 

- právo na soukromí  

- právo na ochranu před násilím, urážením, týráním, škodlivými 

látkami 

- právo na zdraví a správný rozvoj, právo na vzdělání 

Týrané dítě 
Týrání dítěte je zlé, hrubé, bezcitné chování k dítěti, může dojít k až 

k poškození jeho zdraví.  

Může jít o bití, zavírání do temných místností, výhrůžky, nadávání, 

zanedbávání péče.  

Dítě může mít modřiny, odřeniny, spáleniny, může být zanedbané 

v osobní hygieně a oblečení, může mít strach, být smutné. 

V případě zjištění takového chování je povinností toto ohlásit, obrátit se o 

pomoc na odbor sociální péče, na Policii, na Linku bezpečí, linku důvěry, 

k učiteli, … 

 

 

 

 

 



1. Podtrhni, co patří mezi základní práva dítěte: 

 

● právo na život 

● právo znát své rodiče 

● právo snášet násilí 

● právo svobodně a slušně říkat své názory 

● právo ničit si zdraví škodlivými látkami 

● právo vzdělávat se 

● právo snášet urážky a ponižování 

● právo na soukromí v životě 

● právo získávat informace 

 

2. Podle čeho lze poznat, že dítě je týráno? 

 

Řešení : 
1. ● právo na život 

● právo znát své rodiče 
● právo snášet násilí 
● právo svobodně a slušně říkat své názory 
● právo ničit si zdraví škodlivými látkami 
● právo vzdělávat se 
● právo snášet urážky a ponižování 
● právo na soukromí v životě 
● právo získávat informace 
 

2.. Dítě je smutné, má strach z lidí, je bojácné, je zanedbané v osobní hygieně a oblečení, má na 
těle např. modřiny, odřeniny nebo popáleniny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zeměpis  6.A 
 
Opakování – Sopka 
  
 

                                                            Sopka   
 kráter, 
 hlavní sopouch,  
 lávový proud,  
 magmatický krb, 
 sopečné bomby,  
 mrak sopečného popelu.  
 
 

 
 
Jiné označení pro sopku je vulkán.  
 
Rozlišujeme různé typy sopek – sopka, u které se magma volně vylévá ve formě  

 
lávových proudů, se označuje jako štítová sopka.  Sopka, která vyvrhuje útržky  
 
lávy a jiných pyroklastik, se nazývá sypaný kužel. 
 
Sopka, která vzniká kombinací obou typů, je tzv. stratovulkán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚKOL: 

Zadání : doplň text, nakresli obrázek do sešitu a popiš jej. 
1. Doplň text: 
 

Jiné označení pro sopku je ………………………… .  
 
Rozlišujeme různé typy sopek – sopka, u které se magma volně vylévá ve formě  
 
lávových proudů, se označuje jako …………………………………. Sopka, která vyvrhuje útržky  
 
lávy a jiných pyroklastik, se nazývá …………………………………… . 

 
Sopka, která vzniká kombinací obou typů, je tzv. ………………………………………… .  
 
 
2. Popiš obrázek.  
 
Použij následující pojmy: kráter, hlavní sopouch, lávový proud, magmatický krb,  
sopečné bomby, mrak sopečného popelu.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení : 
1. Doplň text: 
 
Jiné označení pro sopku je vulkán.  
 
Rozlišujeme různé typy sopek – sopka, u které se magma volně vylévá ve formě  
 
lávových proudů, se označuje jako štítová sopka.  Sopka, která vyvrhuje útržky  
 
lávy a jiných pyroklastik, se nazývá sypaný kužel. 
 

Sopka, která vzniká kombinací obou typů, je tzv. stratovulkán.  
 
 
2. Popiš obrázek.  
 
Použij následující pojmy: kráter, hlavní sopouch, lávový proud, magmatický krb, sopečné 

bomby, mrak sopečného popelu.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk   VI. tř.    4.5. - 7.5. 2020                                               Ing. Evžen 

Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě. Zasíláme Vám tyto úkoly pro následující období. 

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

 

1. Přečti si dopis. Přelož do českého jazyka. Přepiš si dopis a překlad do sešitu English.  

Hallo Emily, 

I’m having a fantastic holiday. The sun is shining and the birds are singing. My family is in the 

garden. My mother is reading under the tree. My father is making some grill chicken for dinner. 

My brother is playing football with his friend. I am playing with our dog. It is dinner time. We 

are sitting around the table. 

Love from Kate 

2. Odpověz na otázky podle textu. Přelož věty.  Přepiš si do sešitu English. 

1. Who is writing this letter? 

2. Who are singing? 

3. Where is my family? 

4. Where is mother reading? 

5. What is father making? 

6. What is brother playing? 

 

3. Podle pravdivosti doplňují True:T, False:F. Přelož věty.  Přepiš si do sešitu English.  

 True  False 

1. Emily is writing a letter. 
 

  

2. Kate’s family is in the garden. 
 

  

3. Her mother is in the garden. 
 

  

4. Her father is reading a book. 
 

  

5. They have got a grill chicken for dinner. 
 

  

6. Her brother is playing football. 
 

  

7. Kate is watching TV now. 
 

  

8. They are sitting around the table.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


ŘEŠENÍ: 

1. Ahoj Emily, 

mám fantastickou dovolenou. Slunce svítí a ptáci zpívají. Moje rodina je na zahradě. Moje 

matka čte pod stromem. Můj otec připravuje na večeři grilované kuře. Můj bratr hraje se svým 

přítelem fotbal. Hraju si s naším psem. Právě je čas na večeři. Sedíme kolem stolu. 

S láskou, Kate 

 

1. Who is writing this letter?   Kate is writing this letter. 

2. Who are singing?    The birds are singing. 

3. Where is my family?   My family is in the garden. 

4. Where is mother reading?  My mother is reading under the tree. 

5. What is father making?   My father is making some grill chicken. 

6. What is brother playing?   My brother is playing football. 

 

3. True or false: F, T, T, F, T, T, F, T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 6. ročník 

(úkoly 4. 5. – 8. 5. 2020) 
 

• Tento týden si odpočineme od mluvnice, pravopisu i od psaní. 

• Vašim úkolem bude přečíst si krátký text a následně odpovědět na otázky, které se váží k textu. 

Když budete číst pozorně, určitě to nebude žádný problém. 

• Odpovědi si zapište do sešitu. Kdo mi zvládne poslat odpovědi emailem, bude odměněn. 

• Každopádně stále procvičujte češtinu na webech, stačí chvilka denně: 

https://www.pravopisne.cz/ 

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

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

 

 

Text ke čtení (pozorně si text přečtěte a pokuste se odpovědět na otázky pod ním): 

 

Zdroj energie 

 Do zverimexu U Granule přišel pan Bystrý, který byl po celém kraji známý tím, že 

vymýšlí zvláštní vylepšováky. Například o jeho automatickém nasazovači ponožek psali i v 

novinách. Žádný vynález však nebyl nikterak úspěšný, a proto pan Bystrý neměl mnoho 

peněz.„Máte křečky? Potřebuji jich sto!“ zvolal nadšeně pan Bystrý.Pan Šváb, vedoucí 

obchodu, nebyl takovým požadavkem vůbec vyveden z míry. Minule zkoumal pan Bystrý 

lepivé účinky slimáčího slizu, tudíž si objednal tisíc slimáků a pan Šváb kvůli dobré pověsti 

svého obchodu poslal svého syna Čeňka po dešti do parku. Nutno říci, že s ním pak Čeněk 

několik dní nemluvil.„Sto křečků tady na skladě nemám, ale mohu vám je objednat. Nicméně, 

pane Bystrý, budete na to mít peníze?“„Budu,“ přisvědčil rychle pan Bystrý, „můj revoluční 

vynález mi přinese spousty peněz, slávu i nesmrtelnost. Umím přeměnit energii křečka 

šlapajícího v kolečku na elektrickou energii. Třeba tady v brašně mám křeččí nabíječku na 

mobil. Podívejte! Teď jen potřebuji sto křečků, aby mi svítil lustr a fungovaly zásuvky a 

lednička.“Pan Šváb jen přikývl hlavou. Bylo mu úplně jasné, že pan Bystrý momentálně peníze 

na zaplacení křečků určitě nemá. 
 

1. Proč si pan Šváb nejspíše myslel, že pan Bystrý momentálně nemá na 

křečky peníze? 

a) pan Bystrý chtěl sto křečků, kdyby měl peníze, vzal by si jich rovnou tisíc 

b) panu Bystrému nefungoval lustr, zásuvky a lednička, asi neměl ani na účet za elektřinu 

c) vynálezy pana Bystrého si nikdy nikdo nekoupil a proto ani pohon na křečky určitě nic 

nevydělá 

d) pan Bystrý měl v brašně nabíječku na mobil a proto se mu tam už nevešla peněženka 

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


2. Proč Čeněk se svým otcem, panem Švábem, několik dní nemluvil? 

a) protože musel v parku sbírat slimáky 

b) protože v parku, kam ho pan Šváb poslal, bylo po dešti velmi mokro 

c) protože musel jít do parku, který byl hodně daleko 

d) protože musel stírat ze slimáků sliz 
 

3. Jaká charakteristika nejlépe sedí na pana Bystrého? 

a) líný a nedochvilný 

b) spolehlivý a vtipný 

c) nadšený, ale nezodpovědný 

d) nudný, ale inteligentní 
 

4. Jaká charakteristika nejlépe sedí na vedoucího prodejny, pana Švába? 

a) je nerudný a přísný 

b) je laskavý a pro zákazníky by udělal vše 

d) je netrpělivý a nemá rád svoji práci 

e) je horkokrevný, snadno se nechá vytočit 
 

5. Co můžeme usoudit o nabíječce na mobil, kterou měl pan Bystrý v 

brašně? 

a) nefunguje, pokud není zastrčená do zásuvky 

b) fungovala by i v případě, že bychom ji našli po třiceti letech na půdě 

c) nabijí telefony rychleji než standardní nabíječka 

d) je větší než standardní nabíječka 

6. Co z nabízených možností by byl největší problém křeččího pohonu? 

a) pohybovou energii otáčeného kola nelze přeměnit na elektrickou energii 

b) křečci by při běhání v kolečku dostávali rány elektrickými výboji 

c) křečci nemohou běhat bez přestávky a zdroj by tak byl pouze občasný 

d) křečci nejsou příliš chytří a bylo by těžké jim vysvětlit, proč mají běhat v kolečku 
 

7. Jak měl revoluční vynález zajistit panu Bystrému nesmrtelnost? 

a) za vynález by pan Bystrý utržil tolik peněz, že by si koupil špičkové doktory a zajistil si 

dlouhý život 

b) pan Bystrý by se zapsal skvělým vynálezem do dějin a nikdy by se na něj nezapomnělo 

c) pan Bystrý se přeřekl, žádný člověk není nesmrtelný 

d) pokud někdo dokáže přeměnit energii šlapajícího křečka na elektřinu, pak je čaroděj a 

čarodějové jsou nesmrtelní 



DĚJEPIS PRO 6. ROČNÍK – OPORA OD 4. 5. 2020 

 

Téma: Počátky starověkého Řecka (dějiny Egejské oblasti) 

(učivo si opiš do sešitu, můžeš i vytisknout) 

 

STAROVĚKÉ ŘECKO   

 

Parthenón – symbol starověkého Řecka              Slavná athénská Akropole 

 

Nacházelo se na jihu Balkánského poloostrova, na poloostrově Peloponésu, na ostrovech v 

Egejském a Jónském moři (kontakty mezi ostrovy – rozvinutá mořeplavba). Patřilo k němu také 

západní pobřeží Malé Asie. V této oblasti vznikaly nejstarší státy (nevytvořil se jeden jednotný 

stát, ale mnoho malých – někdy bývají označovány jako tzv. městské státy – polis). 

 

Mapa starověkého Řecka 



Přírodní podmínky: hornatá země, málo úrodné půdy, nedostatek vláhy (oproti jiným 

starověkým civilizacím) 

Zemědělství: nemá dobré podmínky, málo orné půdy, tam, kde byla úrodná půda, se pěstovalo 

ovoce (citrusy, fíky, vinná réva), olivy – výroba olivového oleje, zelenina (luštěniny – hrách, 

čočka, boby). 

Chov: především ovce a kozy, méně skot, jelikož to byl přímořský stát – rybolov. 

Řemesla a obchod: zpracování kovů od pravěku (bronz, železo), kovotepectví, kovolitectví, 

výroba zbraní, nástrojů a nářadí.,   

 

Řecká triéra – válečná loď 

 

KRÉTA – MINOJSKÁ CIVILIZACE 

 

Nejstarší starověká evropská civilizace – vznik v době bronzové na ostrově Kréta (kolem 

roku 2000 př. n. l.), ležícím jižně od Řecka. 

Název minojská – podle bájného krétského krále Mínóa.  

Minojci – postavili několik královských paláců – největší z nich ve městě Knóssos (připomínal 

labyrint), sídlo vládce a úřední správy, hospodářské centrum a skladiště zásob. 

 



Tato civilizace zanikla asi po 500 – 800 letech svého trvání. 

15. století př. n. l. – ovládl Krétu řecký kmen – Achájové. 

Zemědělství: vinná réva, olivy, luštěniny, ovoce 

Dováželo se obilí – jeho úroda byla nedostatečná, nestačila k obživě. Prosluli jako stavitelé lodí 

a mořeplavci. 

Kultura a umění: nerozluštěné písemné záznamy (tzv. lineární písmo A), reliéfy, sošky, malby  

 

MYKÉNSKÁ CIVILIZACE 

 

V době největšího rozkvětu minojské civilizace na Krétě vznikala první civilizace i na území 

dnešního Řecka. 

Vytvořily ji – řecké kmeny Achájů (jejich rodová společnost se postupně rozpadala). 

Vytvořeny městské státy – zde se nacházely také paláce králů (z mohutných kamenných kvádrů 

– tzv. kyklópské stavby, pokládány za dílo bájných Kyklópů, jednookých obrů) a domy 

nejvýznamnějších lidí. Z paláce každého města vládl král. 

Město Mykény – největší opevněné město na Peloponéském poloostrově. (Podle tohoto města 

název mykénská civilizace), vchod do palácového komplexu chránila Lví brána. 

 

Mykény (2. tis. př. n. l.) – 3D animace 

 

Lví brána – vstupní brána do palácového komplexu 



Mykénská civilizace existovala od 16 stol. př. n. l. a zanikla, když do Řecka vtrhly tzv. mořské 

národy a později řecké kmeny Dórů. 

 

Podívej se! 

Kompas času – STAROVĚKÉ ŘECKO 1, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ
https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s


 

MATEMATIKA 6A – 4. 5. – 10. 5. (R. Křístková) 
Začal nám další měsíc výuky na dálku. V minulém týdnu jsme pracovali s obdélníkem a měli 

jste i úkol. Nejdříve si zkontroluj výsledky, pokud je nemáš, dopiš si vše teď. Červeně je 

vysvětlení. 

---------------------------------------------------kontrola výsledků----------------------------------------

------------------- 
1. Narýsuj obdélník, který má strany dlouhé 5cm a 3 cm. Spočítej jeho obvod a obsah. 

 

 

a = 5cm, b = 3cm 

o = 2 ∙ (a + b) 

o = 2 ∙ (5 + 3) 

o = 2 ∙ 8 

o = 16 cm 

 

S = a ∙ b 

S = 5 ∙ 3 

S = 15 cm2 

 

 

2. Obsah obdélníka je 36 cm2. Jak dlouhé jsou jeho strany? (počítej v celých centimetrech) 

S = a ∙ b = 36 …  Obsah spočítám tak, že vynásobím délky stran obdélníka. Znám 

velikost obsahu 36 a tak budu hledat celá čísla, která po vynásobení dají 36. Hledaná čísla 

budou délky stran obdélníka. 

36 = 1∙ 36 strany budou dlouhé 1 cm a 36 cm 

36 = 2 ∙ 13 strany budou dlouhé 2 cm a 13 cm 

36 = 3 ∙ 12 strany budou dlouhé 3 cm a 12 cm 

36 = 4 ∙ 9 strany budou dlouhé 4 cm a 9 cm 

36 = 5 ∙ 7,2 7,2 není v celých centimetrech, toto nejde 

36 = 6 ∙ 6 to by byl čtverec a ne obdélník 

36 = 7 ∙  5,14 nevychází v celých centimetrech, toto nejde 

36 = 8 ∙ 4,5 4,5 není v celých centimetrech, toto nejde 

36 = 9 ∙ 4 strany budou dlouhé 4 cm a 9 cm, toto už máme 

Obdélník může mít rozměry 1 cm a 36 cm, 2 cm a 13 cm, 3 cm a 12 cm, 4 cm a 9 cm. 

-------------------------------------------konec kontroly výsledků----------------------------------------

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

Teď budeme pokračovat v geometrii. Dnes si připomeneme krychli. 

Otevři sešit a zapiš do něj 

  



-------------------------------------------Zápis do sešitu----------------------------------------------------

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

KRYCHLE           4. 5. 

Krychle je těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců 

 
Krychle má 6 vrcholů. VRCHOL = body A, B, C, D, E, F, G, H 

 
Krychle má 12 hran. HRANA = úsečka, která spojuje sousední vrcholy,  

AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH 

 

 

 
 

 

Krychle má 6 stěn. STĚNA = čtverce, které krychli tvoří. 

 



stěna ABFE 

 
stěna ADHE 

 

stěna DCGH 

 
stěna ABCD 

 

stěna BCGF 

 
stěna EFGH 

 

 

OBRAZ KRYCHLE          5. 5. 

Postup rýsování krychle. 

1. Narýsuj přední stěnu - 

čtverec o straně dlouhé 3cm 

 

 

 

2. Z vrcholů čtverce narýsuj 

šikmé hrany pod úhlem 45° 

 

 

3. Na šikmé hrany naměř 

poloviční délku, než kolik 

měří čtverec. U nás 1,5 cm 

 

4. Dorýsuj zadní stěnu krychle.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Načrtni od ruky sám dalších 6 krychlí. Zkus šikmé hrany udělat i na druhou stranu a načrtnout 

takovouto krychli.  

Nakresli sám 4 krychle a pokus se obtáhnout silněji tužkou hrany plnou nebo čárkovanou 

čarou podle obrázků. Čárkovaně kreslíme ty hrany, které nejsou vidět, jsou na krychli 

vzadu. 

 
 

  
 

Vybarvi světlou pastelkou ty stěny, které jsou vidět celé, jsou celé vyznačeny plnou čarou. 

 

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

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

Pokud potřebujete poradit, pište na email rkristkova@seznam.cz , také se můžete přidat do 

skupiny na FB, vytvořené jenom pro vaši třídu ;) a tam se ptát 

https://www.facebook.com/groups/245970543224458/?ref=pages_profile_groups_tab&source

_id=105444217753179  
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Vo- 6      úkoly na týden  4.5. – 10.5. 
 
Milé děti 
Dneska si zopakujeme některé slavné české osobnosti.  
Všechny byste měli znát. O všech jste se učili, jak 
v dějepise, tak i ve výchově k občanství. 
Tak pojďme na to! 
 
Vybarvi stejnou barvou jméno osobnosti a jeho charakteristiku. 

 
Jan Hus                                          Napsal jsem hudbu písně (hymny) KDE DOMOV MŮJ. 
Jan Žižka                                        Patřím mezi nejlepší naše fotbalisty 

Karel IV.                                         Český prezident (2003-2013) 
Marie Terezie                                Vynalezli jsme ruchadlo. 
Jan Amos Komenský                    Měl jsem 4 manželky. Říkají mi OTEC VLASTI. 
Václav Havel                                  Byl jsem prvním československým prezidentem. 
 

Jaromír Jágr                                     Legendární zpěvák  
František Křižík                               Upálili mne roku 1415. 
Emil Zátopek                                    Napsal jsem text písně (hymny) KDE DOMOV MŮJ. 
Ludvík Svoboda                                Říkají mi UČITEL NÁRODŮ. 
T. G. Masaryk                                      Patřím mezi nejlepší české hokejisty 

Josef Kajetán Tyl                                Byl jsem prvním českým prezidentem 

František Škroup                                Československý prezident 
Václav Klaus                                          Na hradě Rabí jsem přišel o druhé oko. 

Karel Gott                                         Jsem vynálezce – vynalezl jsem obloukovou lampu 

bratranci Veverkové                             Zavedla jsem povinnou školní docházku. 
Pavel Nedvěd                                   Olympijský vítěz v bězích – atletická legenda 

Řešení 
 

Jan Hus                                       Napsal jsem hudbu písně (hymny) KDE DOMOV MŮJ. 
Jan Žižka                                     Patřím mezi nejlepší naše fotbalisty 

Karel IV.                                      Český prezident (2003-2013) 
Marie Terezie                             Vynalezli jsme ruchadlo. 
Jan Amos Komenský                   Měl jsem 4 manželky. Říkají mi OTEC VLASTI. 
Václav Havel                                 Byl jsem prvním československým prezidentem. 
 

Jaromír Jágr                                   Legendární náš zpěvák.  
František Křižík                              Upálili mne roku 1415. 
Emil Zátopek                                   Napsal jsem text písně (hymny) KDE DOMOV MŮJ. 
Ludvík Svoboda                               Říkají mi UČITEL NÁRODŮ. 



T. G. Masaryk                                  Patřím mezi nejlepší české hokejisty. 
Josef Kajetán Tyl                             Byl jsem prvním českým prezidentem. 
František Škroup                            Československý prezident. 
Václav Klaus                                     Na hradě Rabí jsem přišel o druhé oko. 

Karel Gott                                         Jsem vynálezce – vynalezl jsem obloukovou lampu 

bratranci Veverkové                        Zavedla jsem povinnou školní docházku. 
Pavel Nedvěd                                   Olympijský vítěz v bězích – atletická legenda 

 

 


