
ODKAZY na starší vydání učebnice Obrazy z novějších českých dějin

Pracovní listy obsahují odkazy na strany upraveného vydání učebnice Obrazy z novějších českých dějin 
(od roku vydání 2009). V níže uvedené tabulce přinášíme přehled odkazů na starší vydání této učebnice, 
k nimž je rovněž možné pracovní listy využívat.

Pracovní 
list Odkazy na strany starších vydání učebnice Obrazy z novějších českých dějin

1/B uč. str. 3–5
2/A uč. str. 6–7
2/B uč. str. 8–9
3/A uč. str. 8–9
3/B uč. str. 10–11
4/A uč. str. 10–11
4/B uč. str. 12–13
5/A uč. str. 14–15
5/B uč. str. 15
6/A uč. str. 16–18
6/B uč. str. 16–19
7/A uč. str. 20–21
7/B

 
uč. str. 22–25 PL 7/B, cv. 2 – text ve starších učebnicích na str. 22–23; 

              cv. 5 – text ve starších učebnicích na str. 24
8/A uč. str. 26–29
8/B uč. str. 26–29
9/A uč. str. 30–31
9/B uč. str. 32–34 PL 9/B, cv. 1 – text o Masarykovi ve starších učebnicích na str. 32 a 33;                         

               cv. 3 – texty ve starších učebnicích na str. 22 a 34
10/A uč. str. 34–36 PL 10/A, cv. 1 – text ve starších učebnicích na str. 36
10/B uč. str. 36–37 PL 10/B, cv. 3 – Slovníček pojmů ve starších učebnicích není; 

               cv. 4 – mapa ve starších učebnicích na str. 37
11/A uč. str. 38–40
11/B uč. str. 38–40
12/A uč. str. 41–42 PL 12/A, cv. 3 – ve starších učebnicích: předposlední odstavec na str. 41
12/B uč. str. 43–45 PL 12/B, cv. 1 – text ve starších učebnicích na str. 43 až 45
13/A uč. str. 44–46

13/B uč. str. 44–46 PL 13/B, cv. 3 – mapa ve starších učebnicích na str. 44; 
               cv. 4 – otázky ve starších učebnicích na str. 46

14/A uč. str. 47 PL 14/A, cv. 1 a 4 – text ve starších učebnicích na str. 47
14/B uč. str. 47–49 PL 14/B, cv. 3 – prohlášení Charty ve starších učebnicích na str. 48
15/A uč. str. 50–52 PL 15/A, cv. 2 – informace ve starších učebnicích na str. 41 a 50
15/B uč. str. 53–56
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