1. řádný termín

Kód:

1) Napište všechny 4 státy, které přímo hraničí s Českou republikou.

2) Který prvek je nejvíce zastoupen v zemské atmosféře?

3) Poznejte jeden evropský stát podle následujících charakteristik:
rybolov – fjordy – ropa – Vikingové – 5, 4 mil. obyvatel – není v EU

4) Jak se nazývá proces, při kterém rostliny vyrábějí cukr a kyslík?

5) Který hlodavec se u nás v loňském létě přemnožil a způsobil velké škody v zemědělství?

6) Do řady prezidentů na našem území doplňte chybějící jméno.
T. G. Masaryk → .................................................... → Emil Hácha

7) Jak se nazývají události z listopadu 1989, kdy v Československu skončila vláda Komunistické strany
a začalo období demokracie?

8) Husité se bránili před rytíři na koních tak, že před bitvou sráželi své dopravní prostředky k sobě,
svazovali je řetězem a bojovali z těchto dopravních prostředků jako z opevnění. Jak se tento husitský
vynález nazývá?

9) Napište název historické budovy na obrázku. Napovíme, že tato budova byla otevřena dvakrát, v roce
1881 a 1883, a najdete ji na Národní třídě v Praze.

10) Jak se nazývalo úplně první slovanské písmo, vytvořené na Velké Moravě koncem 9. století?

11) Kdo ilustroval knihu Zahrada? Autor byl také jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu, kde se
uplatňovaly loutky.

12) O jaký stavební sloh se jedná, mluvíme-li o rotundě, kvádříkovém zdivu a lucerně?

13) V jakém výtvarném oboru se proslavil Josef Václav Myslbek?

14) Jak se nazývá výtvarná technika, kdy se tvoří lepením různých výstřižků, papírů apod.?

15) Jakou výtvarnou techniku použil autor tohoto obrázku?

16) Kteří dva světci mají sochu na hoře Radhošť?

17) Ve kterém roce byla papežem za svatou prohlášena sv. Anežka Česká?

18) Jak se nazývá sloup na Horním náměstí v Olomouci, který je památkou UNESCO?

19) K jaké události se ve většině Evropy počítá letopočet?

20) Jak se jmenuje světice, babička svatého Václava, která byla umučena 15. září 921 na Tetíně?

21) Jak podle její délky nazýváme pomlku na obrázku?

22) Jak se nazývá hudební nástroj na obrázku?

23) Jak se nazývá hudební umělec, který řídí orchestr?

24) Co to znamená, když má hrát hudebník „forte“?

25) Který známý český skladatel složil cyklus symfonických básní „Má Vlast“, operu Prodaná nevěsta
a Luisinu polku?

