Datum: _________________________

Státní symboly
Státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné
označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují.

Velký státní znak
1. úkol: V textu popisujícím velký státní znak
je 5 chybných informací – porovnej je s obrázkem a
oprav je.

Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli.
Jednotlivá pole symbolizují historická území České
republiky – Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole
pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli
je vyobrazen stříbrný čtyřocasý lev ve skoku
se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na zeleném podkladu
umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
V pátém poli se na zlatém podkladu nachází černá holubice s červenou zbrojí
a zlatou

korunou,

ozdobená

stříbrným

půlměsícem

zakončeným

pampeliškovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.

Státní barvy
Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.
2. úkol: Do trikolory domaluj státní barvy ČR.
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Malý státní znak
3. úkol: Vybarvi znak podle textového popisu.

Malý státní znak je tvořen jediným polem,
na němž je umístěn na červeném podkladu
stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou
zbrojí a zlatou korunou.

Státní vlajka
Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu
a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky
k délce je 2 : 3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle,
pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou
národními barvami České republiky.
4. úkol: Najdi a správně vybarvi tu vlajku, která odpovídá popisu státní vlajky ČR.

Prezidentská standarta
Vlajka prezidenta republiky je čtvercového
tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným
okrajem z bílých, červených a modrých
plaménků je umístěn velký státní znak,
pod kterým je na červené stužce podložené
žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis:
______________________________.
5. úkol: Vyhledej na standartě a dopiš, jaký
nápis tam najdeme.
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Státní hymna
Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české
hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František
Škroup.
6. úkol: Umíš zazpívat českou hymnu?
Vystřihni z dolní části strany verše a zkus z nich poskládat hymnu. Nalep ji.



Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,

A to je ta krásná země,

Kde domov můj,
kde domov můj.

v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!

země česká, domov můj,
země česká, domov můj!
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Metodické poznámky k pracovnímu listu:
Pokud nemůžeme PL vytisknout barevně, stačí černobílá verze, ale musíme si opatřit alespoň
státní znak v barvách (často visí ve třídách), aby z něj žáci mohli vyčíst první úkol.
Pro kontrolu posledního úkolu je dobré žákům pustit zpívanou verzi státní hymny.
PL slouží k rozvoji čtenářských dovedností a ke čtení s porozuměním. Pokud žáci číst neumí,
texty jim pomalu předčítáme, vysvětlujeme…

Správné odpovědi:
1. Chybně: čtyřocasý lev (správně: dvouocasý), na zeleném podkladu (správně: na
modrém), v pátém poli (správně: ve čtvrtém), černá holubice (správně: orlice),
pampeliškovými listy (správně: jetelovými)
4. Správně je první vlajka.
5. PRAVDA VÍTĚZÍ.
6. 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!
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