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Dobrý den vám všem, 

máme za sebou prvních 10 dní ve ztížených podmínkách. Ukázalo se, že někteří 

se dokázali adaptovat rychle a skvěle plnili všechny své úkoly, naopak jiní se 

do práce příliš nehrnuli, a tudíž žádnou známku nedostali (a taktéž nezažili ten 

příjemný pocit ze splněného úkolu:)). Věřím, že v dalších dnech to bude lepší. 

(Myslete na to, že tenhle půlrok je dost náročný a specifický a nikdo neví, co 

bude v květnu a červnu, zda bude ještě nějaký prostor získat známku, nebo ne.) 

V následujícím souboru zasílám pokyny k samostudiu a úkoly, na kterých 

budete pracovat ve dnech 23. 3. – 31.3. I tentokrát budou úkoly hodnoceny 

známkou. 

Ptejte se na cokoli a odevzdávané soubory prosím pojmenujte – ideálně podle 

následujícího vzoru „6B Anna Nováková“ (příklad). 

Děkuji moc a hodně štěstí, 

Isabela Johanovská (isa.johanovska@seznam.cz) 

 

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ 

 DO KDY: Úkoly posílejte ideálně průběžně, MAXIMÁLNĚ však do úterý 

31. 3. do 23:59 hodin.  

 FORMA: JE ČISTĚ NA VÁS. Ve Wordu, písemně do tohoto vytištěného 

PDF souboru, nebo zvlášť na papír, do sešitu. (Nemusíte opisovat celé 

otázky, ale stačí jen odpovědi). V případě jakýchkoli dotazů se na mě 

obraťte ve výše uvedeném mailu. Vypracovaný úkol vždy 

ofoťte/oskenujte a pošlete mi na mail.  

 Odevzdané soubory prosím pojmenujte (např. 6B Anna Nováková). 
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POKYNY 

ÚKOL ČÍSLO 1. Cesta ke vzniku ČSR. Zahraniční odboj. Koukni se na krátké video 

ze série „Dějiny udatného českého národa“, díl První odboj, legie - 

https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes 

a odpověz na následující otázky: 

1) Jaký byl cíl zahraničního ČSR odboje? 

 

 

2) Který z českých politiků se zasloužil o vznik zahraničního odboje? 

 

3) Vyhledej a napiš, co jsou to tzv. Rukopisy (Královedvorský 

a Zelenohorský).  

 

 

4) Od koho se odpojili tzv. legionáři? (Od jakého národu, bojující frakce.) Ke 

komu se přidali? 

 

 

5) Jaká politická událost a komplikace potkala československé legie 

v Rusku? 

 

6) Vnímáš legionáře více jako hrdiny, kteří se zasloužili svým dílem 

o samostatnost Čechů a Slováků, anebo jako vlastizrádce, kteří 

dezertovali a navíc bojovali proti svým krajanům? (Příkladem je bitva 

u Zborova, kde stanuli Češi proti sobě, dohledej si více info.)  Zkus se 

zamyslet a napsat vlastní názor. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes
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ÚKOL ČÍSLO 2. Cesta ke vzniku ČSR. Domácí odboj. 

S použitím učebnice/internetu napiš alespoň 3 politické představitele českého 

domácího odboje proti Rakousku-Uhersku, dále uveď jméno domácího 

odbojového orgánu, který sdružoval členy odboje, a hlavní cíl, o nějž se domácí 

odboj snažil. 


