
Století páry a elektřiny 

Co se ti vybaví při vyslovení slova ŠKODA? 

 

Zjisti, kdy byla ve vaší obci zavedena elektřina. 

 

První automobil v českých zemích byl vyroben v roce 1897. Jmenoval se 
Präsident a cestu z Kopřivnice do Vídně dlouhou 330 km urazil za 15 
hodin. Jakou průměrnou rychlostí jel tento automobil? 

 

K uvedeným městům připište názvy podniků a co se v nich vyrábělo. 

Kladno – 

Praha – 

Brno – 

Plzeň – 

Mladá Boleslav – 

Kopřivnice – 

Liberec – 

Ostrava – 

Zjisti, jaké spolky vyvíjejí v současnosti činnost ve vaší obci: 

 

K uvedeným letopočtům uveď událost: 
 
1862 __________________________  1867 _________________________ 
 
1882 __________________________  1883 _________________________ 
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1. Rodné město T. G. Masaryka 
2. Místo, kde vznikají hotové výrobky 
3. Český básník a spisovatel 
4. Tělovýchovná organizace 
5. Jeden z potravinářských podniků 
6. Malíř, který vyzdobil Staroměstský orloj 
7. Hlavní město Rakouska-Uherska 
8. Sokolský pozdrav 
9. Opera Bedřicha Smetany 
10. Místo, kde se vyrábí pivo 
11. České země byly součástí ... 
12. Vynález bratranců Veverkových 
13. Autor sochy svatého Václava v Praze 
14. Autorka knihy Babička 

 
Doplň věty: 
 
V městě _____________________ se vyráběly první motocykly v našich  
 
zemích. První český automobil se jmenoval __________________ a byl  
 
vyroben ve městě _____________________. První železniční trať vedla 
 
z ________________ do ________________ přes ___________________. 



Za pomoci nápovědy zapiš některé vynálezce a připiš k nim jejich 
vynálezy: 
 
O W Ž S E A D B T K R L I Š É V Ř Í 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
2,6,9,9 _______________________________________________________ 
 
8,1,3,5,10 ____________________________________________________ 
 
11,5,4,4,5,12 _________________________________________________ 
 
7,13,16,13,14 _________________________________________________ 
 
16,5,16,5,11,10,1,16,15 ________________________________________ 
 
10,17,13,3,18,10 ______________________________________________ 
 
 
Na časové ose si vyznač: 
 
slavnostní otevření Národního divadla (modře) 
zřízení české univerzity v Praze (zeleně) 
založení Sokola (hnědě) 
konání Zemské jubilejní výstavy (černě) 
výroba prvního automobilu se spalovacím motorem v Kopřivnici (žlutě) 
předvedení prvního parního automobilu v Praze (červeně) 
Resselův patent na lodní šroub (fialově) 
zahájení provozu koněspřežky (oranžově) 
 

 
 
 
Pomocí pastelek vytvoř správné dvojice: 
 
Alois Jirásek      sochař 
Antonín Dvořák      malíř 
Josef Mánes      básník a spisovatel 
Jan Neruda       spisovatel 
Josef Václav Myslbek     hudební skladatel 



Vypiš si pod sebe výrobní odvětví v rozvíjejícím se hospodářství a ke 
každému připiš jeho charakteristické výrobky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urči a zapiš sloh, ve kterém je ušito dámské oblečení. Nakresli, jak by 
vypadalo oblečení pro pány. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


