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1. Opakujeme si: 

Česká republika se nachází v Evropě. Občas se jí říká „Srdce Evropy“, protože leží v jejím 

zeměpisném středu. Je to významné území spojující východní a západní Evropu. V historii 

byla často připojována k velkým říším, královstvím pro svoji důležitou polohu. Největší 

území měla v době vládnutí Karla IV. Český stát ve 14. století zahrnoval i část Německa a 

Polska, i příhraničí Rakouska a Slovenska. Česká republika zahrnuje tři historické země – 

Čechy, Moravu a Slezsko. 

 Zakreslete a popište území správně – Čechy (modře), Moravu (červeně), Slezsko 

(bíle) 

 Barvy na mapě jsou stejné, jako na naší vlajce – zakreslete správně barvy do 

české vlajky (POZOR!!! Na české vlajce se občas pletou barvy! Záleží na tom, jak 

je vlajka otočená a odkud je připevněna!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evropská unie: 

Česká republika se jako správné „Srdce Evropy“ v roce 2004 připojila k Evropské unii. Ta 

funguje podobně jako např. USA (které zahrnuje 52 severoamerických států). Počet jejích 

členů se mění. Přistupují do ní další státy v Evropě, které splní podmínky přijetí. Většina států 

v Evropě patří do Evropské unie, což jim přináší různé výhody, ale i povinnosti.  

 Nakresli vlajku Evropské unie 

 Napiš jména států sousedících s Českou republikou 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Státní symboly České republiky: 

Velký státní znak patří mezi státní symboly. Visí na významných místech, úřadech a používá 

se k reprezentaci republiky např. při sportovních akcích. Jak se nazývá druhý znak? Co ještě 

řadíme mezi státní symboly?   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Obrázek 1 Obrázek 2 
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4. Správní celky České republiky: 

Česká republika se ještě rozděluje na menší správní celky, kterým říkáme KRAJE. Tyto celky 

vznikly proto, aby si jednotlivé regiony České republiky mohly o sobě více rozhodovat. Proto 

jsou nejen volby Prezidenta české republiky, do Poslanecké sněmovny a Senátu, ale také 

Volby do krajských zastupitelstev. Kraje řídí hejtmani. Krajů je v ČR čtrnáct. 

 Vybarvi jednotlivé kraje podle zadání. 

 Přiřaď krajům jejich hlavní krajská města, v nichž sídlí důležité úřady a 

instituce. 

 

 

Středočeský kraj - fialově   - _________________________  

Pardubický kraj  - světle zeleně  - _________________________ 

Královéhradecký kraj - šedě   - _________________________ 

Liberecký kraj  - růžově   - _________________________ 

Ústecký kraj  - světle modře  - _________________________ 

Karlovarský kraj - žlutě   -          _________________________ 

Plzeňský kraj  - červeně   - _________________________ 

Jihočeský kraj  - tmavě zeleně  - _________________________ 

kraj Vysočina  - tmavě modře  - _________________________ 

Jihomoravský kraj - hnědě   - _________________________ 

Zlínský kraj  - černě   - _________________________ 

Moravskoslezský kraj - oranžově  - _________________________ 

Olomoucký kraj - bíle   - _________________________ 
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5. Znaky a prapory: 

Každý kraj má svůj oficiální znak a vlajku (prapor), kterými se reprezentuje na různých akcích.  

 Pokus se vysvětlit, proč mají následující čtyři kraje ve svých znacích právě tyto obrázky. 

 Pokus se vysvětlit alespoň dva ze čtyř obrázků. 

 

Karlovarský kraj  Zlínský kraj  Pardubický kraj            kraj Vysočina 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Okresy České republiky: 

Každý kraj v sobě zahrnuje menší správní jednotky, kterým říkáme OKRESY. Protože 

krajské město je často daleko, řeší okresy problémy na ještě menším území, než je kraj. Navíc 

má každý kraj jiný počet okresů, které se liší svojí rozlohou, počtem obyvatel i charakterem 

krajiny.  

 Prohlédni si mapu krajů s vyznačenými okresy a napiš, který kraj má nejvíce a 

který kraj nejméně okresů. 

 Vypiš okresy (a okresní města) z kraje, v němž bydlíš: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 5 Obrázek 6 
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obrázek 7 

Nejvíce okresů má kraj ________________________________________________________ 

Nejméně okresů má kraj _______________________________________________________ 

 

7. Česká státní hymna: 

Česká státní hymna byla původně obyčejnou písní v divadelní hře ____________________ 

aneb žádný hněv a žádná rvačka, kterou složili Josef Kajetán Tyl (text) a František Škroup 

(hudba). Teprve v roce 1918 byla navržena na státní hymnu a schválena. Od té doby se hraje 

při významných mezinárodních politických, kulturních a sportovních událostech. 

 

Slova k vyškrtání: 

AKAŠU, AORTA, BARVA, BAZAR, ETAPA, 

KLOTY, LALOK, NEONY, OBLEKY, OPORA, 

OPUKA, ORÁLA, OŽIVA, PLAKA, PLKAT, 

PLUTO, POUTO, POZOR, PRVNÍ, ROUPI, 

ROURA, SAZEČ, SLUHA, TRIKY, ÚNIKY, 

VOZKA, ZÁTOP 

Co je to opuka? ___________________________ 

Co je to lalok? ____________________________ 
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Česká republika – metodika a řešení: 

 

1. Vlajka: 

U vlajky s klínem vpravo je červená dole, ale u vlajky s klínem nahoře je červená vpravo. 

2. Evropská unie: sousední státy Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko 

3. Státní symboly: 

Mezi státní symboly patří Velký státní znak, Malý státní znak, Trikolóra (státní barvy, Státní 

hymna, Státní vlajka, Státní pečeť, Vlajka prezidenta republiky. 

4. Mapa krajů: 

 

 

 

 

 

5. Znaky a prapory: 

Na znaku se je vždy určení, zda náleží Čechám, Moravě či Slezsku nebo více územím. Dále 

charakteristika krajových zvláštností. 

 

Karlovarský kraj – Český lev, minerální prameny, doly na rudy 

Zlínský kraj – Moravská orlice, Valašské zvyky, příchod Cyrila a Metoděje 

Pardubický kraj – Český lev, Moravská orlice, znak Pardubic 

Vysočina – Český lev, Moravská orlice, znak Jihlavy 

 

6. Okresy ČR: 

Podle mapy 

nejvíce okresů – Středočeský kraj 

nejméně okresů – Liberecký, Zlínský kraj 

 

7. Osmisměrka: 

  Tajenka – Fidlovačka 


