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Do plánku mapy České republiky zakresli a zapiš:  

a) Hlavní město České republiky 

b) Názvy částí republiky podle historické hranice 

c) Vaši obec 

d) Napiš, které řeky protékají vaší obcí? ____________________________________ 

e) Velká města v České republice (v okolí vaší obce) 

f) Názvy sousedních států 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopiš k vlajce název státu, vyber z nabídky jeho hlavní město a spoj s vlajkou: 

                     

                                                                                 

 

Bratislava 

Varšava 

Vídeň 

Berlín 

Praha 



Dopiš slova naší státní hymny:  

Kde _______________ můj, kde _______________ můj? 

Voda hučí po ____________________, 

_______________ šumí po ____________________, 

v _______________ skví se jara _______________, 

zemský ráj to na _______________! 

A to je ta _______________ země, země _______________, _______________ můj, 

Země _______________, _______________ můj. 

 

Zakroužkuj správná slova ve větách: 

Česká republika leží v (Západní / Východní / Střední) Evropě. 

Žije zde přibližně (pět / deset / dvacet) milionů obyvatel. 

Historická hranice naší republiky odděluje (Moravu / Slovensko / Čechy / Moravu / Česko). 

Hlavním městem České republiky je (Vídeň / Olomouc / Praha / Bratislava). 

V čele státu stojí (král / prezident / primátor) a ministři tvořící (vládu / sněm / parlament). 

V čele vlády stojí (premiér / prezident / náměstek / předseda). 

 

Vybarvi si podle návodu státní znak České republiky a napiš, co které části vyznačují: 
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Do plánku mapy České republiky zakresli a zapiš:  

a) Hlavní město České republiky 

b) Názvy částí republiky podle historické hranice 

c) Vaši obec (viz příslušná obec) 

d) Napiš, které řeky protékají vaší obcí? ____________________________________ 

e) Velká města v České republice (v okolí vaší obce) 

f) Názvy sousedních států 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopiš k vlajce název státu, vyber z nabídky jeho hlavní město a spoj s vlajkou: 

                     

                                                                                 

 

Bratislava 

Varšava 

Vídeň 

Berlín 

Praha 

Rakousko Polsko Česká republika 

Německo Slovensko 

Praha 

 

Brno 

Olomouc 

Ostrav

a 

Morava, Bystřička (viz příslušná obec) 

Čechy 

Morava 

Slezsko 

Slovensko 

Německo 

Polsko 

Rakousko 



Dopiš slova naší státní hymny:  

Kde _______________ můj, kde _______________ můj? 

Voda hučí po ____________________, 

_______________ šumí po ____________________, 

v _______________ skví se jara _______________, 

zemský ráj to na _______________! 

A to je ta _______________ země, země _______________, _______________ můj, 

Země _______________, _______________ můj. 

 

Zakroužkuj správná slova ve větách: 

Česká republika leží v (Západní / Východní / Střední) Evropě. 

Žije zde přibližně (pět / deset / dvacet) milionů obyvatel. 

Historická hranice naší republiky odděluje (Moravu / Slovensko / Čechy / Moravu / Česko). 

Hlavním městem České republiky je (Vídeň / Olomouc / Praha / Bratislava). 

V čele státu stojí (král / prezident / primátor) a ministři tvořící (vládu / sněm / parlament). 

V čele vlády stojí (premiér / prezident / náměstek / předseda). 

 

Vybarvi si podle návodu státní znak České republiky a napiš, co které části vyznačují: 

                          

domov domov 

 lučinách 

bory 

sadě 

pohled 

květ 

česká krásná 

česká 

 

domov 

 

domov 

 

skalinách 

Čechy 

Čechy 

 

Slezsko 

Morava 
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