
ČESKÁ REPUBLIKA
DEMOKRATICKÝ STÁT

Prvouka 3. třída



Stát, ve kterém žijeme, se nazývá Česká republika. Nachází se ve středu Evropy.



Jak se jmenují sousední země ČR a 
jejich hlavní města?
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PODLE JAKÝCH SYMBOLŮ POZNÁME 
ČESKOU REPUBLIKU?

Podle STÁTNÍHO ZNAKU

ČESKÝ LEV

MORAVSKÁ 
ORLICE

SLEZSKÁ ORLICE



Podle STÁTNÍ VLAJKY



Barvy na STÁTNÍ VLAJCE

• Proč právě tyto barvy? 

Lidová poučka tvrdí, že bílá značí čistotu, 

červená krev prolitou vlastenci za svobodu 

vlasti a modrá bezmračnou oblohu.

• Státní barvy jsou jedním ze státních 

symbolů České republiky. Českou státní 

trikoloru představují bílá, červená a modrá 
barva v takto určeném pořadí.



Podle STÁTNÍ HYMNY

Kde domov můj

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_hymna_v_G.ogg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_hymna_v_G.ogg


Je to největší a zároveň nejlidnatější město u nás. Žije v něm přes 1 milion obyvatel.
V Praze sídlí vláda celé České republiky. Prahou protéká řeka Vltava a nad ní se tyčí sídlo 
prezidenta republiky PRAŽSKÝ HRAD.

PRAŽSKÝ HRAD A VLTAVA SOCHA SVATÉHO VÁCLAVA

PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA



JAK JE ROZDĚLENA ČR?

NA HISTORICKÉ ZEMĚ



JAK JE ROZDĚLENA ČR?
NA  14 KRAJŮ



NÁRODNÍ STROM

Lípa malolistá (srdčitá)



KORUNOVAČNÍ KLENOTY





EVROPSKÁ UNIE
Česká republika je od 1. 5. 2004 členským státem Evropské unie (EU).

Evropská unie je skupina 27 zemí v Evropě.
Tyto země se daly dohromady, aby
lidé měli lepší, lehčí a bezpečnější život.

Dohodly se, že budou spolupracovat a že si budou pomáhat.



Cíle a hodnoty Evropské unie
Všechny země, které patří do Evropské 
unie spolupracují na tom:

• aby byl v Evropě mír

• aby se lidem dobře žilo

• aby byl svět spravedlivý a na nikoho 
se nezapomínalo

• aby se respektovaly všechny kultury
a jazyky

• aby byla evropská ekonomika silná
a aby země používaly stejné peníze,
když spolu obchodují

Pro země Evropské unie
jsou důležité stejné věci.
Například chtějí, aby bylo jasné, že 
všichni lidé jsou si rovni
a že se respektují jejich práva.

Evropská unie hraje ve světě 
důležitou úlohu.
Například:

• Prodává ostatním zemím 
mnoho věcí a služeb.
Také z ostatních zemí 
mnoho věcí kupuje.
Proto může světová 
ekonomika dobře fungovat.

• Pomáhá milionům lidí,
kteří žijí v chudších zemích 
mimo Evropskou unii.

• Snaží se, aby lidé na celém 
světě žili v bezpečí,
aby se s lidmi zacházelo 
spravedlivě a aby se 
dodržovaly zákony.



KONEC


