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Obrázky k doplnění časové osy – Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech
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Obrázky k doplnění časové osy – životní události (narození baničky, maminky, svatba rodičů …)

                                          Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech 

životní události (narození baničky, maminky, svatba rodičů …)

Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech – časová osa 



www.zakatedrou.cz                                                                        

 

                                          Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech Přehled hlavních událostí, které naši zemi ovlivnily v posledních 100 letech – časová osa 


