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Dějiny udatného národa ěeského - kvÍz

Správně umÍsti slova v obláčcÍch do textu pod obrázkem.
obrázek si také mŮžeš vybarvit.

í. Go to jsou odpustky:
a) zpťlsob placenÍ církevnídaně
b) poplatek, kterym si zaručímodpuštění svych hŤÍchŮ
c) príspěvky na chudé v okolí kostela
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2. Kdy v|ád! Jan Lucemburslcf ?
a) pŤed Husem
b) bylto Husťlv současník
c) vládl až po smfti Jana Husa
3. Konci|, na kterém byl Jan hus upálen' se konal:
a) v Kostnici
b) v Konstantinopoli c) na hradě KosÍ
4. Konflikt v Cechách Husovym upáIením
a) konečně skončil b) teprue začal
c) dál se bojovalo už jen v cizině
5. V bitvě u Lipan bojova|i:

a) kťižáciprotiTurkŮm
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6. Jednota bratrská vznik|a roku 1457 ve vesniěce
a) Kunvald
b) Hukvaldy

:

c) Kynžvaft

7. Gesla.f krá|, kten| dostal pÍezdívkuHo|ec se ve skutečnosti jmenoval:
a) Václav lV
c) Ladislav Pohrobek
b) JirÍ z

Poděbrad

8. Rehabilitace je:
a) název léčebnychpostupŮ
b) náprava justičnÍchkÍivd
c) oprava diplomové práce docentŮ vysokych škol
9. PŤijímánípod obojí znamená:
a) bohostuŽeb a svátosÍí se mnohou z častni tidé obojího pohtavÍ- muŽi i ženy
b) pfi bohoslužbě věŤícípŤijímajíjak chléb, tak i víno
c) pÍijÍmánívšech věŤícíchbez ohledu na to k jaké církvise h/ásí.
í 0. StÍedověk'.f vfraz,,husle.. znamená:

nástroj

a) mučÍcÍ
b) hudební nástroj
c) nástroj podporujícílíhnutÍ husích mláďat
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Vybaruěte si dva obrázky, ktere dÍívezdobily vstupnÍ ptostory sboru našícífuve ve DvoŤe Králové
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