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1. 

20 Kč            dvacet korun                „dvacka“ 

50 Kč ______________________   „padesátka“ 

100 Kč         sto korun                      „stovka“, „kilo“ 

200 Kč         dvě stě korun               „dvoustovka“ 

500 Kč _____________________  „ pětistovka“ 

1000 Kč_____________________  „tisícovka“ 

2000 Kč_____________________  „dvoutisícovka“ 

5000 Kč            pět tisíc korun         „pětitisícovka“ 

 

 

 

2. Kdo je kdo? ČESKÉ  BANKOVKY 

 

❖ Přemysl Otakar I. – panovník prvního vládnoucího rodu v Čechách  (1155/1167 – 1230) 

❖ Karel IV. – český král a římský císař, založil univerzitu, postavil Karlův most,… (1316 – 1378) 

❖ Božena Němcová – spisovatelka (1820 – 1862) 
❖ Ema Destinnová – slavná operní pěvkyně (zpívala operu) (1878 – 1930) 

❖ František Palacký – významný historik a zakladatel českého dějepisectví (1798 – 1876) 

❖ J. A. Komenský – filozof, učitel, teolog, spisovatel (Orbis Pictus) (1592 – 1670) 

❖ T. G. Masaryk –  1. prezident Československa (1850 – 1937) 

❖ svatá Anežka Česká – patronka českých zemí asi (1211-1282) 
 
 
 
 
 
 
 
                            3. Podtrhněte formy minulého času. 

Božena Němcová byla česká spisovatelka. Narodila se v roce 1820. Němcová byla krásná a talentovaná, ale 
její manžel měl politické a finanční problémy a Němcová často neměla peníze. Měla čtyři děti, tři syny a 
dceru. Božena němcová psala romány, povídky a pohádky. Její román Babička je velmi slavný. Existuje také 
film na motivy tohoto románu. Němcová zemřela v roce 1862. 
 
Tomáš Garrigue Masaryk byl filozof a politik. Byl to první český (československý) prezident. Narodil se 
v roce 1850. Studoval filozofii a potom učil na univerzitě jako profesor a psal o filozofii. Od roku 1918 do 
roku 1935 byl prezident Československa. Jeho manželka byla Američanka. Měli 
čtyři děti, dva syny a dvě dcery. Jeho přítel byl slavný český spisovatel Karel 
Čapek. Masaryk umřel v roce 1937. 

(podle Čeština expres – Lída Holá, Pavla Bořilová) 

Potřebuju rozměnit, můžete mi prosím rozměnit tisícovku? 

Můžete mi rozměnit stovku? 

Můžete mi rozměnit pětistovku na stovky? 

 

 

Žil/a od roku 1316 (třináct set šestnáct) do roku 1378 (třináct set 

sedmdesát osm). 

 

Narodil/a se v roce 1316.     Zemřel/a (Umřel/a) v roce 1378. 

 

 

1316 – 1378 (třináct set šestnáct 

až třináct set sedmdesát osm) 



   
 

 

4. Doplňte tabulku: 

Piktogramy z : http://www.eshop.accept.cz 

 

5. Použijte slova ve větách: 

 

psali 

studoval 

byla 

měla 

 

6.  Doplňte: 

 

                              byl                 měl                       se narodil                         byla                          založil  

 

Karel IV. _______________v roce 1316. Jmenoval se původně Václav, jméno Karel dostal až při biřmování 
v roce 1330 po svém strýci. Jeho matka byla Eliška Přemyslovna, otec ______ Jan Lucemburský. Karel 
studoval ve Francii. Na konci října 1333 se Karel vrátil do Čech a byl v  Českém království místo 
nepřítomného otce. Od ledna 1334 byl Karel moravským markrabětem. Karel našel Prahu a české země ve 
špatném stavu. Českým králem se Karel stal po smrti svého otce 26. srpna 1346. V roce 1348 založil Pražské 
vysoké učení. Tato univerzita ______ první ve střední Evropě. 10. června 1348 ____________  Karel IV. 
hrad Karlštejn. 5. dubna 1355 byl Karel spolu se svou třetí manželkou Annou Svídnickou v Římě korunován 
římským císařem. Celkem _____  4 manželky. Zemřel 29. listopadu 1378. V pohřební řeči byl císař Karel IV. 
poprvé nazván Otcem vlasti. 

 singulár plurál 

infinitiv on 

 

ona 

 

oni  

být byl   

psát   psali 

studovat    

mít  měla  


