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Metodika
Slide 4:  Domov - výkladový slide.

Slide 5:  Naše státní vlajka - výkladový slide.

Slide 6:  Poskládej správně naši vlajku - žák skládá vlajku z částí.

Slide 7:  Státní znak - výkladový slide.

Slide 8:  Státní hymna - výkladový slide. Slide má odkaz na možnost 
              přehrání státní hymny. 

Slide 9:  Praha - naše hlavní město - výkladový slide.

Slide 10: Náš národní strom - výkladový slide.

Slide 11: Vyzkoušej své znalosti - toolkit kvíz.

Slide 12: Města a vesnice - výkladový slide.

Slide 13: Rozhodni, co patří více k městu, co k vesnici - toolkit.



Domov  
Domov je místo, kde žijeme, místo, ke kterému máme citový vztah, 
chráníme ho a cítíme se v něm v bezpečí. 
Náš domov je v České republice. Česká republika je naše vlast.
Leží ve středu Evropy a proto se jí říká srdce Evropy. 
Naším úředním a rodným jazykem je čeština. 
Jako každý stát, má i Česká republika své státní symboly. 
Naše státní symboly jsou státní vlajka, státní hymna a státní znak.
Naším hlavním městem je Praha. Sídlí v něm hlava státu - prezident
i vláda České republiky. 
Sídlem prezidenta je Pražský hrad. 
Prahou protéká řeka Vltava. Je to největší a nejlidnatější město České 
republiky.



Naše státní vlajka

Státní vlajka je tvořena třemi barvami, které představují tři historické 
země, z nichž je Česká republika složena. 
Jsou to Čechy, Morava a Slezsko.



Poskládej správně naši vlajku



Státní znak symbolizuje spojení 
historických částí našeho státu v Českou 
republiku. 
Stříbrný, dvouocasý lev je symbolem Čech, 
šachovaná orlice v modrém poli je znakem 
Moravy a černá orlice ve zlatém poli je 
symbolem Slezska. 

Státní znak



Státní hymna
Hymna je obvykle slavnostní píseň nebo skladba, která tvoří jeden ze 
symbolů státu nebo národa. 
Naší hymnou je první sloka písně Kde domov můj.

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! Hymna České republiky

http://www.youtube.com/watch?v=rj5qfrwdrpa


Praha - naše hlavní město

Praha je naše hlavní město. 
Je sídlem hlavy státu - prezidenta, vlády 
České republiky a většiny státních institucí. 
Praha je největší a nejlidnatější město v 
České republice. Má více než milion obyvatel. 
Praha je krásné město, s bohatou historií.

Mezi nejvýznamnější památky patří Pražský hrad s katedrálou sv. Víta, 
Karlův most, Pražský orloj na Staroměstském náměstí, Vyšehrad a další.

Praha je jediné město v České republice, kde mohou lidé jezdit metrem.



Náš národní strom

Naším národním stromem je ten, jehož listy tvoří srdíčko. Když kvete, 
sladce vomí a jeho květy slouží k výrobě čaje, který pomáhá při kašli.
Už víš, který je to strom?

lípapro kontrolu odkryj



Vyzkoušej si své znalosti



Města a vesnice
Naše země má spoustu měst a vesnic. 
Města jsou velké obce s mnoha obyvateli. Ve městech sídlí úřady, 
instituce, nemocnice, banky a školy. Ve městech lidé jezdí městskou 
hromadnou dopravou - autobusy, tramvajemi a trolejbusy. Lidé v nich 
bydlí v panelových domech, na sídlištích, ale i v domech rodinných. 
Největší města jsou Praha, Brno a Ostrava. 
Vesnice jsou malé obce, lidé v nich většinou bydlí v rodinných domech, 
často mají vlastní hospodářství. Lidé z vesnic bývají obklopeni přírodou, 
lesy, poli. 



Rozhodni, co patří více k městu, co k vesnici.
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Přílohy

Hymna České republiky

http://www.youtube.com/watch?v=rj5qFrwdrpA
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