
Týdenní blok – Česká republika, naše země
25.-29.5.2020

Děti se seznámí s naší zemí, její historií, krajinou a státními znaky.

Obyvatelstvo, obce, města...
– složení obyvatel – Češi, Moravané, Slezané, národnostní menšiny (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, 

Romové, Poláci, Rusové, Němci)
– úřední jazyk – český jazyk
– národopisné oblasti – Haná, Slovácko, Valašsko, Chodsko – část obyvatel mluví původním nářečím 

a zachovávají původní lidové zvyky a tradice (kroje)

Příroda, vodní plochy, podnebí....

– povídáme si o rozdílech zemského povrchu – rovina, pahorkatina a vrchovina, hornatina (nejvyšší 
hora Sněžka 1 602 m n.m. Krkonoše)

– vodní plochy, přehrady, jezera, rybníky, řeky - zajímavosti – největší jezero je Černé jezero na 
Šumavě, největší přehrada Lipno na Vltavě, největší rybník je Rožmberk u Třeboně

– podnebí – jaké je kde podnebí – na horách chladněji (čím vyšší hory, tím chladněji), na Moravě 
teplejší počasí (pěstuje se vinná réva a plodiny, které vyžadují teplo)

– zvířata, která u nás žijí

– zemědělství, stromy, rostliny – co se u nás těží a pěstuje

– nerostné suroviny – těžba uhlí, žuly, kaolínu, vápence, sklářské písky, ropa (u Hodonína)

Památky, hrady, zámky, zajímavosti – 14 krajů ČR

– povídáme si o tom, kdo co navštívil

– Praha – hlavní město ČR, Pražský hrad, Karlův most, Václavské náměstí, Vyšehrad, Petřínská 
rozhledna...

– Středočeský kraj – hrad Karlštejn, Kutná Hora – Chrám sv. Barbory, hrad Kokořín, krajem protéká 
řeka Labe a Vltava, Mladá Boleslav – výroba aut Škoda Auto

– Jihočeský kraj – typické jsou rybníky na chov ryb, zámek Hluboká, největší rybník Rožmberk, 
Boubínský prales, jaderná elektrárna Temelín

– Plzeňský kraj – hrad Rabí, vodní hrad Švihov, pivovar Prazdroj, strojírenské závody Škoda na 
výrobu lokomotiv

– Karlovarský kraj – lázeňské město Karlovy Vary s výskytem léčivých minerálních pramenů, těžba 
kaolinu na výrobu porcelánu

– Ústecký kraj – hora Říp (podle pověsti na ni vystoupil praotec Čech se svým kmenem), protéká zde 
řeka Labe, kolem které je úrodná oblast s teplým podnebím, národní park České Švýcarsko s 
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pískovcovými městy – Pravčická brána, v Děčíně je největší český přístav, v okolí města Most se 
těží hnědé uhlí

– Liberecký kraj – povrch hornatý, Český ráj se skalními útvary, zasahují sem Jizerské, Lužické hory a
Krkonoše, symbolem Libereckého kraje je hora Ještěd s vysílačem, Máchovo jezero 

– Královéhradecký kraj – Kradec Králové – město proslulé výrobou klavírů Petrof, na severu kraje 
jsou Krkonoše s nejvyšší horou ČR Sněžkou 1 602 m n.m., v Krkonoších pramení řeka Labe, 
Adršpašsko-teplické skály, ZOO Dvůr Králové nad Labem - safari

– Pardubický kraj – Pardubice známé výrobou perníku, Kunětická hora, zámek Litomyšl

– kraj Vysočina – Jihlava – v dávných dobách těžba stříbra, téměř celé území pokrývá Českomoravská 
vrchovina, vede zde dálnice D1, díky lesům je zde velké množství rekreačních oblastí, pěstování 
brambor, město Telč, poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou – 
nejzajímavější historická stavba

– Jihomoravský kraj – Brno – druhé největší město v ČR – leží na soutoku Svratky a  Svitavy, 
nejteplejší oblast v ČR, kde se pěstuje vinná réva, severně od Brna leží Moravský kras s nejdelším 
jeskynním systémem u nás, Lednicko-valtický areál – rozsáhlý park se dvěma zámky

– Zlínský kraj – město Zlín proslavené výrobou obuvi (Tomáš Baťa), Kroměříž – park s bludišti z 
živých plotů, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Luhačovice – největší moravské lázně

– Oloumoucký kraj – nejvyšší hora na Moravě Praděd, Hranická propast – nejhlubší v ČR, hrad 
Bouzov

– Moravskoslezský kraj – Ostrava – těžba černého uhlí – hornické muzeum, technické muzeum v 
Kopřivnici (historie výroby automobilů), Karlova Studánka – lázeňská obec pod Pradědem

Státní symboly – českých státních symbolů je 7

– státní vlajka - vlajka se skládá z bílého horního pruhu a červeného dolního pruhu, mezi něž je vsunut
modrý klín do poloviny délky vlajky, pokud se vlajka věší svisle, pak je červená barva na pravé 
straně. Kde všude můžeme státní vlajku vidět?

– velký státní znak – skládá se z českého lva (je vyobrazen 2x), z moravské orlice (vpravo nahoře) a 
slezské orlice (vlevo dole), jsou to znaky našich tří historických zemí

– malý státní znak – obsahuje samotného českého lva

– státní hymna – první sloka písně Kde domov můj, hraje se při významných událostech

– státní pečeť České republiky – označují se jí mezinárodní smlouvy a jiné významné dokumenty

– vlajka prezidenta České republiky – vlaje na Pražském hradě v době přítomnosti prezidenta

– státní barvy České republiky – bílá, červená a modrá
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– vysvětlení pojmu státní svátek – vznik Československé republiky 28.10.1918

– vysvětlení pojmu – svátek, den pracovního klidu, neděle, jmeniny, které dny nechodíme do MŠ

S dětmi pozorujeme vlajku, povídáme si o rozložení barev, procvičujeme si geometrické tvary.

Vlajku si děti vybarví, vlajku si můžeme vyrobit a připevnit na špejli.

Dětem pustíme k poslechu státní hymnu a vysvětlíme si text. 

Povídáme si o českém národním stromu – LÍPĚ SRDČITÉ (MALOLISTÉ) – téměř každý stát má svůj 
národní strom (např. Kanada – javorový list, Rusko – bříza)

Státní hymna

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI   

https://www.youtube.com/watch?v=h5lWAzRYj1g   

Kde domov můj, kde domov můj.
Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!

Měna, mince, papírové peníze

– povídáme si o hodnotě mincí, papírových peněz – jaké jsou druhy, co se za ně dá koupit

Výtvarná výchova

– koláž na téma – moje země – mapa ČR (noviny, časopisy,...)

– připravíme dětem obrys ČR a děti se snaží na mapu umístit obrázky měst, krajů....

Staré pověsti České – O ČECHOVI

https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A   

AJ

Česká republika – Czech republic
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státní vlajka – state flag

město – town

vesnice – village

řeka – river

Pracovní listy – v příloze 
– pro malé děti – vybarvi státní vlajku, omalovánka hrad, rozstříhat obrázky a seřadit podle 

velikosti
– pro předškoláky – vybarvi obrázky podle barev – AJ,  počítání korunek, mince – spoj, které 

k sobě patří, počítej a dej do prasátka množství mincí, které je zde napsané, co vše si můžeš 
za určené peníze koupit, rozměň bankovky, luštění – hrady a zámky ČR

Použitá literatura:
Poznáváme naši vlast – čtení s porozuměním – Mgr. Soňa Hroudová, Mgr. Jakub Cimala, 2015,  
Nakladatelství Nová škola Brno
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ČESKÁ MĚNA
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VLAJKA ČR - VYBARVI
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VLAJKA ČR  A MALÝ STÁTNÍ ZNAK - VYBARVI
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VYBARVI
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VYBARVI, ROZSTŘÍHEJ A SEŘAĎ PODLE VELIKOSTI
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VYBARVI NEBO ZAKROUŽKUJ TOLIK KORUNEK, KOLIK JE NAPSÁNO
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VYBARVI PODLE ANGLICKÝCH SLOVÍČEK
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VYBARVI PODLE ANGLICKÝCH SLOVÍČEK
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SPOJ PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY MINCÍ

MÁŠ MINCE 1, 2, 5 – VEPIŠ NA PRASÁTKO, JAKÉ MINCE TAM MUSÍŠ VHODIT, ABY 
SOUČET BYL STEJNÝ S ČÍSLEM, KTERÉ JE U KAŽDÉHO PRASÁTKA NAPSANÝ
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CHCEŠ SI NĚCO KOUPIT A STOJÍ TO 7 Kč, JAKÉ MINCE POUŽIJEŠ?
ČÍSLA NAPIŠ DO RÁMEČKU.

VYBARVI PODLE VLASTNÍ FANTAZIE
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