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Známe zemi, kde žijeme? – skupinová práce 
 
 
Česká republika se skládá ze 3 historických zemí –  
 
Vznikla:        Hlavní město je 

Mezi vodstvo nepatří jen řeky, ale i  

Jmenuj některé přítoky Vltavy- pravobřežní 

                  levobřežní  

Jaké znáš moravské řeky? 

Kde pramení Labe?    Kde pramení Vltava?  

Co je zvláštní na řece Punkvě v Moravském krasu? 

 

Doplň, čím jsou známá tato města:  Karlovy Vary…………………….,  Ústí nad Labem………………………………., 

Pardubice……………………….,  Znojmo…………………….,  Jablonec nad Nisou……………………………………..,  

Ostrava………………………………….,  Zlín…………………………………………… 

 

Praha- doplň známé památky na správné místo: 

Na Václavském náměstí: 

Přes Vltavu vede 

Sídlo panovníků a prezidenta 

Na Staroměstském náměstí 

V Praze zasedají i představitelé ČR. Řízením chodu státu je pověřena :                         Nejvyšším 

představitelem republiky je : 

Nakresli správně naši vlajku. 

 

 

 

Jak se jmenuje naše hymna? Kdo ji složil a napsal text?  

 

Kdybys měl(a) během několika dnů cizincům přestavit naši republiku, co bys jim ukázal(a), 

předvedl(a), vyprávěl(a) 

 

 

 

 



Známe zemi, kde žijeme? – skupinová práce - řešení 
 
 
Česká republika se skládá ze 3 historických zemí – tj. Čechy, Morava, Slezsko 
 
Vznikla:  1.1.1993 (ČSR 28.10.1918)    Hlavní město je Praha 

Mezi vodstvo nepatří jen řeky, ale i jezera, potoky, rybníky, přehradní nádrže 

Jmenuj některé  přítoky Vltavy-  pravobřežní – Malše, Lužnice, Sázava 

                 levobřežní - Otava, Berounka 

Jaké znáš moravské řeky? Morava, Dyje, Svratka, Odra 

Kde pramení Labe?  V Krkonoších .   Kde pramení Vltava? Na Šumavě. 

Co je zvláštní na řece Punkvě v Moravském krasu? Je to podzemní řeka.  

 

Doplň, čím jsou známá tato města:  

 Karlovy Vary – lázně,  Ústí nad Labem – chemický průmysl – SETUZA, Pardubice – perník, dostihy,  

Znojmo - okurky,  Jablonec nad Nisou – bižuterie,   

Ostrava – černé uhlí,  Zlín - obuv 

Praha- doplň známé památky na správné místo: 

Na Václavském náměstí : socha s. Václava na koni 

Přes Vltavu vede. Karlův most 

Sídlo panovníků a prezidenta: Pražský hrad 

Na Staroměstském náměstí:  Orloj 

V Praze zasedají i představitelé ČR. Řízením chodu státu je pověřena vláda ČR. Nejvyšším 

představitelem republiky je prezident. 

Nakresli správně naši vlajku. 

 

 

 

Jak se jmenuje naše hymna? Kdo ji složil a napsal text?   Kde domov můj. Text – J.K. Tyl, hudba – 

Fr.Škroup 

 

Kdybys měl(a) během několika dnů cizincům přestavit naši republiku, co bys jim ukázal(a), 

předvedl(a), vyprávěl(a) : například - Praha – Karlův most, Hradčany, Hladová zed´, Národní divadlo, 

Národní muzeum… Litoměřice: náměstí – Dům u kalicha, morový sloup, muzeum… jiná místa: Říp, 

Blaník, Vyšehrad 
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