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1. plakát na téma Václav Havel (případné odevzdání po návratu do školy) 

- nejlépe zvolit větší formát (př. A3) 

- zdobený nadpis (př. Václav Havel, první český prezident…) 

- ve středu plakátu – obrázek Václava Havla + základní informace (jen několik vět) 

- plakát bude obsahovat obrázky a jejich stručný popis – př.: obrázek Olgy Havlové a popis 

Olga Havlová, první manželka Václava Havla 

- náměty na obrázky: osobnosti, se kterými se Václav Havel setkal (př. britský princ Charles, 

Rolling Stones, papež Jan Pavel II., Dalajláma, americký prezident George Bush, hudební 

skupina U2…), manželky Václava Havla (Olga Havlová a Dagmar Havlová), rok 1989 

(Václav Havel hovoří k demonstrantům, kampaň „Havel na hrad“…), rodiče Václava Havla 

(Václav M. Havel a Božena Havlová rozená Vavrečková), jakékoliv obrázky ze života 

Václava Havla (jako dělník v pivovaru, při novoročním projevu, prezidentská fotka…) 

 

2. Pokračovat v referátech (vybrat 1 téma) 

Náměty na další referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (př. ČR – rozloha, počet obyvatel, hlavní město …) + důležitost 

(př. ČR – zapojení do mezinárodních organizací,  …) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s daným tématem…) 

d) odkazy na zdroje (odkud jsem čerpal informace – knihy, webové stránky, časopisy…) 

 

Témata na další referáty: 

Česká republika, Miloš Zeman, Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk, významné osobnosti 

ČR (Karel Gott, Jaromír Jágr…), významná místa naší vlasti (Pražský hrad, Karlštejn…), 

významné osobnosti našich dějin (Karel IV., Jan Hus…), Parlament ČR, Senát ČR, Ústava 

ČR, republika, království, císařství, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, soudci ČR, 

vláda ČR, prezident ČR… 

Globalizace (základní informace), OSN, multikulturalismus (základní informace), 

humanitární pomoc, Červený kříž, Červený půlměsíc, Červený krystal, Alice Masaryková, 

globální problémy, lokální problémy, terorismus, chudoba, slumy, poškozování životního 



prostředí, Světový fond na ochranu přírody, Český svaz ochránců přírody, obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje, G8… 

 

Lze zvolit referát na jakékoliv téma, které spadá do probrané látky (sešit či učebnice). 

 


