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1. Vazba na ŠVP 

 

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného 

světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou 

důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti  

pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet 

osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.  

Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují charakteristiku 

průřezového tématu, kde je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu 

v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos 

průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, 

dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat 

doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů  

(v textu tučným písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat 

(činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách 

je v kompetenci školy.  

Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků, 

a zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání  

od 3. stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný 

aspekt a napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, 

vytvářejí prostor pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude  

i při výuce těchto žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů  

a hodnotových orientací. Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností 

těchto žáků budou vždy plně respektovat jejich individuální možnosti. Tematické 

okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání 

žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku  

a uplatňovat širší spektrum dovedností.  

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím 

obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků 

realizovaných ve škole i mimo školu.  
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V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova  

Výchova demokratického občana  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Multikulturní výchova (MKV) 

Environmentální výchova  

Mediální výchova  
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1.1 Současný stav 

Výchova demokratického občana  

Charakteristika průřezového tématu  

Průřezové téma výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní 

charakter. Ve vzdělávání představuje zejména syntézu hodnot, a to spravedlnosti, 

tolerance a odpovědnosti. V rámci pojetí v naší škole představuje zejména rozvoj 

kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému 

uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. 

V našem pojetí tedy chceme zejména rozvíjet občanskou gramotnost. Ta vyjadřuje 

způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, 

demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně 

řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, 

ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod  

a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických 

způsobů řešení. 

Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických 

okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi 

všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) 

vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní 

jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti 

demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si 

sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu 

spravedlnosti se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se  

o udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii i naopak  

k despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí 

schopnost kritického myšlení.  

Výchova demokratického občana se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou 

vazbu má především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou 

tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská  

a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců – občanů  

na společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah  

k domovu a vlasti. 
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti 

za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické  

a prezentační schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého 

posuzování 

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vychovává  

k úctě k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance 

a odpovědnost 

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy 

z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

1.2 Inovace 

Při realizaci tematických okruhů vycházíme z reálných životních situací  

a doporučené obsahy tematických okruhů se vztahují k životní zkušenosti žáků. 

Všechny tematické okruhy výchovy demokratického občana budou zachovány. 

 

Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství  

a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy  

ve škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním 
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životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy – 

žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; 

spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. 

Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti 

(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost  

za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina 

základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana  

v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického 

politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy 

soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace  

a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů). 

Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy  

a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako 

základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie 

jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie 

fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam 

ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů  

a problémů v osobním životě i ve společnosti. 

 

Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2013, 

2016  
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2. Učební osnovy 

 

Učivo ŠVP výstupy 

Rok v jeho proměnách  

a slavnostech  

 - den, týden, rok 

 - denní rytmus 

 - volný čas   

 - efektivní využití času 

    

    

    

    

    

    

Národ, vlast 

 - národ, národní historie 

 - státní symboly 

 - národní bohatství 

 - soužití s dalšími národy 

 - naši slavní předkové 

 - jazyk a kultura projevu 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obec, region, země 

 - moje bydliště, rodiště 

 - obecní zastupitelstvo 

Žák:     

 - uvede příklady, jak je život člověka spjat  

   s přírodními cykly    

 - orientuje se v kalendáři, vysvětlí členění   

   času podle křesťanského kalendáře, uvede  

   příklad jiného typu kalendáře   

 - sleduje významné dny a státní svátky   

 - vysvětlí původ různých lidových zvyků   

   a rčení, objasní jejich význam   

 - popíše den z hlediska vhodně a nevhodně  

   stráveného času    

 - navrhne režim dne a doporučí vhodné   

   volnočasové aktivity svým spolužákům 

 

 - vyjmenuje státní symboly, objasní jejich po- 

   dobu, vznik, účel a způsob jejich používání 

 - dle obsahu textu rozpozná české pověsti 

 - určí významné historické mezníky    

   v národních dějinách    

 - uvede příklady typických zvyklostí a tradic 

 - na příkladech vyloží pojem vlastenectví   

   a odliší projevy vlastenectví od nacionalismu 

 - vysvětlí rozdíl mezi národem a státem   

 - objasní po jaké osobnosti nese název naše  

   škola a ulice v jejím okolí   

 - přiřadí vynálezy ke jménům českých    

 - navrhne deset nejvýznamnějších osobností 

   vynálezců našeho národa   

 - uvede hlavní jazykové skupiny    

  

- objasní pojmy obec, region, země   

 - popíše strukturu a funkce obecního   

   zastupitelstva    
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 - památná místa 

 - hlavní město Praha 

 - kultura v našem životě 

 - národnostní menšiny 

    

    

    

    

     

    

Domov, rodina 

 - typy a funkce rodiny 

 - sousedé, hosté, cizí lidé 

 - sousedé, hosté, cizí lidé 

    

    

    

Naše škola   

 - život ve škole 

 - práva a povinnosti žáků 

 

Zásady první pomoci 

 

 - objasní postup při volbách do rady    

   a zastupitelstva    

 - navrhne trasu procházky po místních    

   významných památkách   

 - uvede příklady pražských památek   

 - sestaví přehled sídel důležitých státních  

   institucí     

 - pohovoří o významných místech naší    

   republiky     

 - uvede, které národnostní menšiny žijí v ČR 

 - vysvětlí pojmy: vlastenectví, rasismus, atd. 

 

 - v Zákoně o rodině vyhledá základní informace  

 o náhradní rodinné výchově nezletilých  

 - vysvětlí význam vztahů v rodině pro vývoj  

   dítěte     

 - uvede na příkladech, jak lze upevňovat  

   pozitivní vztahy mezi členy rodiny a okolím 

- sestaví jednoduchý rodokmen své rodiny 

 - vyjmenuje funkce rodiny a uvede konkrétní   

   příklady jejich naplňování 

 - objasní vhodné způsoby hospodaření rodiny 

 - vyjádří své možnosti, jak může v případě  

   potřeby pomáhat lidem v nouzi 
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3. Výukové materiály 

 

3.1 Národ, vlast – národní historie 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Žák rozpozná české pověsti. 

Organizační formy a metody práce: Skupinová práce, samostatná práce, 

diskuse. 

Pomůcky: Psací potřeby, papíry. 

Cíl: Žák se seznámí s českými pověstmi. Činnosti učí žáka, aby ostatním sděloval 

informace, aktivně naslouchal druhým a obhajoval svůj názor. 

Motivace: Motivační krátká videa s českými pověstmi. 

Učitel žákům v úvodu hodiny pustí krátké video (až po uplynutí jeho 15 sekund), 

aby žáci neviděli (neslyšeli) název pověsti. 

Žáci se na začátku hodiny nejprve pokusí uhodnout, o jakou pověst, se jedná. Tak 

se seznámí s pověstí O Čechovi. Po zhlédnutí videa následuje krátká diskuse. Žáci 

sdělují své názory, dojmy, poznatky, případně informace, které o dané pověsti již 

mají. 

 

O Čechovi 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230008-praotec-cech/ 

 

V další části hodiny se žáci rozdělí do skupinek po třech. Učitel rozmístí po třídě 

text pověsti, který je rozdělen do několika rámečků. Žáci se pohybují po třídě, 

spolupracují v rámci skupiny a snaží se seřadit části textu tak, jak jdou správně  

za sebou. (Zapisují si na papír jen čísla uvedená v pravém rohu rámečku.) Až 

jednotlivé rámečky s textem seřadí, vrátí se na svá místa. Následuje kontrola, zda 

žáci části textu seřadili správně (přečtou čísla, která řadili za sebou) a na závěr si 

přečtou celou pověst.  

  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230008-praotec-cech/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230008-praotec-cech/
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          3 

Za Tatrami, v rovinách při řece Visle rozkládala se od nepaměti charvátská 

země, část prvotní veliké vlasti slovanské. V té charvátské zemi bytovala četná 

plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem života.  

I stalo se, že se strhly mezi nimi vády a krvavé boje o meze a dědiny. Vstal rod 

na rod, příbuzní bojovali proti příbuzným a hubili se navzájem. 

V ten čas dva bratři mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech, spolu se o to 

snesli, že opustí rodnou zemi bojem neblahou. Řekli si: „Vyhledejme sobě 

nových sídel, kdež by náš rod žil s pokojem a díla si hleděl.“ Jak se usnesli, tak 

vykonali. Svolavše své plémě, vzdali oběť bohům, vynesli obrazy dědů, a 

rozžehnavše se s otcovskou půdou, obrátili se na západ slunce, v neznámé 

končiny.  

 

          1 

Napřed šli zvědové a zbrojní muži, prostřed vojvoda Čech, sivé brady, ale statný 

a silný, jeho bratr Lech a kolem nich vladykové, starostové rodů, všichni na 

koních. Za nimi starci, ženy a děti na hrubých vozech, na koních, stáda dobytka, 

naposled pak opět zbrojní mužové.  

Až přebředli Odru řeku vstoupili do neznámých, hornatých končin.  

I tam našli ještě osady, jejichž obyvatelé hovořili jako oni,  

a dále také v krajinách při Labi řece. 

Než jak přešli druhou tuto řeku, byl kraj pustší a osad shledali jen poskrovnu. 

Byly daleko od sebe, a obyvatelé jejich cizího jazyka, kožemi odění, nečetní, 

ale smělí a srdnatí, stavěli se jim se zbraní v ruce do cesty. Čech a Lech a jejich 

lid je potřeli, a zhubivše jejich chudá obydlí v chatrčích i ve vykopaných jamách, 

postupovali dále, z lesa do lesa.  
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Zdroj: https://cs.wikisource.org/wiki/Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9/O_%C4%8Cechovi 
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Tak došli až ke třetí velké řece, Vltavě, kteráž divočinou tekla; když i tu přebředli, 

počala si všechna čeleď stýskati, že není konce klopotné cesty a nikde stálého 

odpočinutí. Tu vojvoda Čech ukázal na vysokou horu, jež se před nimi modrala 

nad širým, rovinatým krajem, a děl: 

„Podejděme pod tuto horu, tam dětem, skotu odpočineme.“ 

Došli a položili se na úpatí hory, jež slove Říp. Vojvodové a starší rodu ohledali 

půdu vůkol a znamenali, že jest úrodná. Ráno pak za první zoře vstal Čech a 

vydal se sám jediný vzhůru na temeno Řípu tichým lesem, plným, ještě nočního 

šera. I zaradoval se Čech nad utěšeným krajem i zamyslil se pak nad ním, jak 

bohové dají, jak bude jeho rodu i budoucím pokolením.  

 

          5 

„Již si nebudeme stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla 

zarazíme. Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a 

sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, 

medem oplývající. Na všem budeme míti hojnost, a bude nám dobrou obranou 

proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli! Jen jména nemá; rozvažte, jakým 

jménem by měla býti jmenována.“ 

 

         2 

„Tvým! Tvým, nechť se jmenuje!“ zvolal jako z božského vnuknutí stařec 

dlouhé, bílé brady, nejstarší ze všech starostů. Hned všichni, starostové i 

čeleď, volali jako jedním hlasem: 

„Tvým! Tvým jménem!“ „Po tobě ať se jmenuje!“ 

Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal zemi, novou 

vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal, a pozvednuv rukou svých, do širého 

kraje pohnut volal a žehnal: 

„Vítejž, země svatá, nám zaslíbená! Zachovej nás zdravé, zachovej nás bez 

ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky!“ 

 

https://cs.wikisource.org/wiki/Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9/O_%C4%8Cechovi
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Cílem další aktivity je, aby žáci dokázali spolupracovat ve skupině, vyjadřovali své 

názory, vyslechli druhé, řešili konfliktní situace a dodrželi pravidla diskuse, která si 

spolu s učitelem stanoví.  

Na základě pověsti O Čechovi, kdy praotec objevil krásnou a bohatou zemi, jež po 

něm byla pojmenována, se žáci celé třídy nejprve rozdělí na čtyři skupiny (pokud 

možno – skupiny se stejným počtem žáků). Zvolí si svého mluvčího a zapisovatele. 

Každá skupinka si nejprve vymyslí svoji vlastní zemi, kterou originálně pojmenuje, 

v pěti až sedmi bodech charakterizuje a stanoví pět pravidel, která se v ní budou 

dodržovat. Zapisovatel vše zapíše v bodech na papír. 

Úkolem jednotlivých skupin je na základě argumentů vycházejících z pravidel  

a krásy dané země, přesvědčit ostatní o tom, že jejich země je ze všech ta 

nejkrásnější. Ostatní skupiny by ji měli mít chuť navštívit. 

Po uplynulém časovém limitu, který učitel stanoví, každá skupina představí 

ostatním svoji zem. Její název, popis a pravidla. Učitel či žáci vše přehledně 

zapisují v bodech na tabuli. 

Následuje další časový blok, kdy se členové uvnitř skupiny radí. Musí se 

dohodnout, kterou ze tří představených zemí by celá skupina ráda navštívila (mimo 

své vlastní země). Žáci v rámci svých skupin diskutují, argumentují, naslouchají si, 

obhajují vlastní názor.  

Učitel prochází mezi jednotlivými skupinami jako průvodce, pomáhá řešit žákům 

případné spory, upozorňuje na dodržování pravidel diskuse, která si žáci s učitelem 

na začátku hodiny stanovili. 

Po uplynulém časovém limitu si skupiny vzájemně sdělí, kterou zemi by rády 

navštívily a uvedou alespoň tři důvody proč. 

Následuje shrnutí, zhodnocení. 

 

Na závěr se žáci podívají na video, ve kterém se seznámí s dalšími pověstmi. Po 

jeho zhlédnutí žáci obdrží křížovky, které samostatně vyplní. Pojem z tajenky doplní 

do neúplného textu. 
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O Krokovi a jeho dcerách 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230011-baje/ 

 

 

Křížovka 

 1.           

2.            

  3.          

   4.         

5.            

 

1. Kazi se stala …. Bivoje. 

2. Bivoj byl velký … 

3. Nástupce praotce Čecha, který měl tři dcery. 

4. Manžel kněžny Libuše, Přemysl ... 

5. Manžel kněžny Libuše byl povolán ze … 

 

Tajenka: …………………………….. je označení pro společenství lidí, kteří 

dlouhodobě žijí a pracují na stejném území, mají společnou historii, jazyk  

a kulturu. 

Výchova k občanství pro 6. ročník, PhDr. Jana Skácelová, Mgr. Lenka Mrázová, NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 

  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230011-baje/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230011-baje/
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3.2 Národ, vlast – národ 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Žák vysvětlí rozdíl mezi národem a státem. 

Organizační formy a metody práce: Skupinová práce, výklad. 

Pomůcky: Psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky, papíry (čtvrtky). 

Cíl: Žák vysvětlí a vyjmenuje rozdíly mezi národem a státem. 

Mnohdy bývají tyto dva pojmy – národ a stát – nesprávně zaměňovány, případně 

ztotožňovány. Proto je důležité, aby se žák v pojmech orientoval. 

Motivace: Učitel žákům pustí krátké video – Stěhování národů. (viz odkaz) 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230007-stehovani-narodu/ 

 

Poté jim klade otázky typu:  

- Jaké národy se účastnily stěhování národů? 

- Co měly národy společného? … 

 

Návrh odpovědí: 

- Příslušníci národů drželi spolu, bojovali společně proti nepřátelům. 

(sounáležitost) 

- Příslušníci národů pocházeli z jedné oblasti. (společné území) 

 

Stěhování národů  

Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva, které 

probíhaly koncem starověku a počátkem středověku. Jejich příčinou byly 

demografické změny, především růst počtu obyvatelstva, způsobený přechodem 

od pastevectví k zemědělství, to znamená k usedlému způsobu života, i sociální 

důvody. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD_n%C3%A1rod%C5%AF 

 

Učitel žákům rozdá dva papíry (čtvrtky), v jejichž středu bude nápis „národ“ a „stát“ 

a po třídě rozmístí lístečky s pojmy (s hádankami). Kartičky, náležící k pojmu národ 

či stát jsou v rohu nadepsané, aby žáci věděli, kam je přiřadit. 

Žáci se rozdělí do skupin po čtyřech. Skupinu smí najednou opustit vždy maximálně 

dva žáci ze skupiny. Úkolem každého z nich je najít lísteček, uhodnout hádanku  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230007-stehovani-narodu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230007-stehovani-narodu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD_n%C3%A1rod%C5%AF
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a informaci přinést své skupině. Každá skupina vytvoří dva barevné plakáty. Na 

jednom budou znázorněné (pomocí textu a kreseb) informace o národu, na druhém 

o státu. 

Na plakát zakreslí, případně napíší pojmy, které získali z kartiček. Žáci se střídají 

v hledání lístečků a spolupracují na tvorbě plakátu. Když mají plakáty hotové, 

doplní pojmy, které uhodli z hádanek do tabulky. 

 

NÁROD 

(= lidé, mají společnou:) 
STÁT 

SPOLEČNÉ  

pro NÁROD i STÁT 
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STÁT 

ČLOVĚK – MNOŽNÉ 

ČÍSLO 

- - - -  

STÁT 

ODDĚLUJE ÚZEMÍ 

JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ 

- - - - - -      

- - - - - - - 

STÁT 

ŘADYÚ 

(rozluštěte přesmyčku) 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STÁT 

MINULOST, DĚJINY 

- - - - - - - - 

 

STÁT 

LITICKÁPO 

PREZENRETACE 

(rozluštěte přesmyčku) 

 

STÁT 

TERITORIUM, MÍSTO, 

OBLAST  

(nebo doplňte:  

Chráněná - - - - -) 
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NÁROD 

NADŘAZENÝ POJEM 

NAPŘ. PRO: DIVADLO, 

UMĚNÍ, LITERATURU 

K - - - - - - 

NÁROD 

TERITORIUM, MÍSTO, 

OBLAST  

(nebo doplňte: Chráněná - - 

- - -) 

 

NÁROD 

MINULOST, DĚJINY 

H - - - - - - - 
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Zdroj: Výchova k občanství pro 6. ročník, PhDr. Jana Skácelová, Mgr. Lenka Mrázová, NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 

 

 

  

NÁROD 

(rozluštěte přesmyčku) 

NÁLEŽITOSTSOU 

 

NÁROD 

UMOŽŇUJE LIDEM 

MLUVIT, NESE 

CHUŤOVÉ BUŇKY 

 - - - - - 
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3.3 Národ, vlast – státní symboly 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Žák vyjmenuje státní symboly, objasní jejich 

podobu, vznik, účel a způsob jejich používání. 

Organizační formy a metody práce: Skupinová práce, samostatná práce, výklad. 

Pomůcky: Psací potřeby, pastelky, papíry. 

Cíl: Žák se seznámí se státními symboly, orientuje se v jejich užívání. 

Motivace: Žák samostatně rozluští přesmyčky, vybere z pojmů státní symboly  

a doplní je do tabulky. 

 

Učitel žákům rozdá list s textem (přesmyčkami) a tabulkou. Na základě vyplněné 

tabulky se učitel dozví, zda se žáci v uvedeném tématu orientují. 

Žáci nejprve rozluští přesmyčky, vyberou z pojmů státní symboly a zapíše je  

do tabulky. Následně se blíže seznámí se státními symboly (viz přiložená 

prezentace), jako shrnutí/opakování vyplní pracovní list. 

 

Rozluštěte přesmyčky. Dále vyberte státní symboly a vypište je do tabulky. 

KÝVEL NÍSTÁT AKZN         

LÝMA NÍSTÁT AKZN         

RODNÁNÍ JOVÝHOKE MÝT        

NÍSTÁT VYBAR          

NÍSTÁT KAAJVL          

LŮVKAR TMOS           

KAVLAJ ZIDEPRENTA KYLIPUBRE       

NÍSTÁT ČEPEŤ          

ZIDENTPRE KYLIPUBRE         

NÍSTÁT MNAHY          
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STÁTNÍ SYMBOLY: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

3.3.1 Prezentace – státní symboly 
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3.3.2 Pracovní list – státní symboly 

1. Vyberte, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Vyberte odpověď ANO, nebo 

NE a písmeno správné odpovědi zakroužkujte. Svisle vzniknou ze 

zakroužkovaných písmen slova, která doplňte do věty.        ANO – NE 

 

Velký státní znak 

 

 

a) Je nepoužívanějším státním symbolem.     N – K 

b) Tvoří čtyři pole, v jeho prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev  

ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.     Á – Í 

c) Ve druhém a třetím modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou 

korunou a zlatou zbrojí.        B – R 

 

Malý státní znak  

 

 

d) Tvořen modrým štítem, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou 

a zlatou zbrojí.         U – O 

 

Státní pečeť  

 

 

e) Tvoří ji velký státní znak, kolem něhož se ovíjejí dokola lipové  

ratolesti.           C – D 

f) Státní pečetidlo uchovává prezident republiky.     N – M 

 

Vlajka prezidenta republiky 

 

 

g) Nazývá se i prezidentská standarta.      Í – Á  

h) Uprostřed bílého pole je velký státní znak.     S – T 

g) Pod Velkým státním znakem je stříbrný nápis LÁSKA VÍTĚZÍ.  L – T 

h) Nápis pravda vítězí je na červené stuze podložené zlatými ratolestmi. R – A 
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i) Užívá se pouze k označení vozu prezidenta.     E – O 

j) Označuje pouze sídlo prezidenta.      N – M 

 

V České republice je lípa ……………………………………………….. (tajenka). 

 

2. Vyberte, ve které větě jsou za sebou správně řazeny státní barvy ČR. 

A) bílá, modrá, červená  B) bílá, červená, modrá 

C) modrá, červená, bílá  D) červená, bílá, modrá 

 

3. Vybarvěte vlajku ČR. 

 

 

4. Doplňte chybějící pojmy tak, aby byl text české hymny celistvý. Vyberte 

pojmy z nabídky. Ke kontrole si poslechněte českou 

hymnu (odkaz – viz prezentace). 

 

 Kde domov můj, 

kde …………..………. můj? 

Voda ……………………… po lučinách, 

……………………… šumí po skalinách, 

v sadě skví se …………..………… květ, 

zemský ……………………. to na pohled! 

A to je ta krásná země, 

země …………………………, domov můj, 

země česká, …………………………… můj! 

 

Nabídka: hučí, domov, jara, česká, domov, ráj, bory 
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4. Použité zdroje 

4.1 Text 

O Čechovi  

 https://cs.wikisource.org/wiki/Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C

3%A9/O_%C4%8Cechovi 

Stěhování národů 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD_n%C3%A1ro

d%C5%AF 

Státní symboly  

 https://www.mvcr.cz/clanek/statni-symboly-ceske-republiky.aspx 

 

Výchova k občanství pro 6. ročník, PhDr. Jana Skácelová, Mgr. Lenka Mrázová, 

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 

 

4.2 Videa 

O Čechovi  

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230008-praotec-cech/ 

O Krokovi a jeho dcerách 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230011-baje/ 

Stěhování národů 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230007-stehovani-narodu/ 

O Bruncvíkovi 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230025-bruncvik/ 

Státní hymna 

 https://www.mzv.cz/file/2422029/CESKA_FILHARMONIE.mp3 

 https://brno.rozhlas.cz/zeme-ceska-domov-muj-nasi-hymnu-jiste-zazpivate-

vsechny-ctyri-sloky-zna-ale-jen-8348831 

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11728875670-hymna-cr/ 

https://cs.wikisource.org/wiki/Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9/O_%C4%8Cechovi
https://cs.wikisource.org/wiki/Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9/O_%C4%8Cechovi
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD_n%C3%A1rod%C5%AF
https://www.mvcr.cz/clanek/statni-symboly-ceske-republiky.aspx
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230008-praotec-cech/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230008-praotec-cech/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230011-baje/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230011-baje/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230007-stehovani-narodu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230007-stehovani-narodu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230025-bruncvik/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230025-bruncvik/
https://www.mzv.cz/file/2422029/CESKA_FILHARMONIE.mp3
https://brno.rozhlas.cz/zeme-ceska-domov-muj-nasi-hymnu-jiste-zazpivate-vsechny-ctyri-sloky-zna-ale-jen-8348831
https://brno.rozhlas.cz/zeme-ceska-domov-muj-nasi-hymnu-jiste-zazpivate-vsechny-ctyri-sloky-zna-ale-jen-8348831
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11728875670-hymna-cr/
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4.3 Obrázky 

Státní symboly  

 https://www.mvcr.cz/clanek/statni-symboly-ceske-republiky.aspx 

Státní barvy  

 https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_barvy_%C4%8Cesk%C3

%A9_republiky#/media/Soubor:Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg 

Státní vlajka  

 https://vlast.cz/vlajka-ceske-republiky/ 

Obrázky k pracovnímu listu 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna#/media/Soubor:Sk

roup-Anthem.jpg 

 

 

 

5. Pracovní listy + řešení (určeno pro tisk) 

Text – pověst O Čechovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3 

Za Tatrami, v rovinách při řece Visle rozkládala se od nepaměti 

charvátská země, část prvotní veliké vlasti slovanské. V té charvátské 

zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem 

života.  

I stalo se, že se strhly mezi nimi vády a krvavé boje o meze a dědiny. 

Vstal rod na rod, příbuzní bojovali proti příbuzným a hubili se navzájem. 

V ten čas dva bratři mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech, spolu 

se o to snesli, že opustí rodnou zemi bojem neblahou. Řekli si: 

„Vyhledejme sobě nových sídel, kdež by náš rod žil s pokojem a díla si 

hleděl.“ Jak se usnesli, tak vykonali. Svolavše své plémě, vzdali oběť 

bohům, vynesli obrazy dědů, a rozžehnavše se s otcovskou půdou, 

obrátili se na západ slunce, v neznámé končiny.  

 

https://www.mvcr.cz/clanek/statni-symboly-ceske-republiky.aspx
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_barvy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#/media/Soubor:Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_barvy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#/media/Soubor:Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg
https://vlast.cz/vlajka-ceske-republiky/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna#/media/Soubor:Skroup-Anthem.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna#/media/Soubor:Skroup-Anthem.jpg
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          1 

Napřed šli zvědové a zbrojní muži, prostřed vojvoda Čech, sivé brady, 

ale statný a silný, jeho bratr Lech a kolem nich vladykové, starostové 

rodů, všichni na koních. Za nimi starci, ženy a děti na hrubých vozech, 

na koních, stáda dobytka, naposled pak opět zbrojní mužové.  

Až přebředli Odru řeku vstoupili do neznámých, hornatých končin. I tam 

našli ještě osady, jejichž obyvatelé hovořili jako oni, a dále také v 

krajinách při Labi řece. 

Než jak přešli druhou tuto řeku, byl kraj pustší a osad shledali jen 

poskrovnu. Byly daleko od sebe, a obyvatelé jejich cizího jazyka, kožemi 

odění, nečetní, ale smělí a srdnatí, stavěli se jim se zbraní v ruce do 

cesty. Čech a Lech a jejich lid je potřeli, a zhubivše jejich chudá obydlí v 

chatrčích i ve vykopaných jamách, postupovali dále, z lesa do lesa.  

 

 

          4 

Tak došli až ke třetí velké řece, Vltavě, kteráž divočinou tekla; když i tu 

přebředli, počala si všechna čeleď stýskati, že není konce klopotné cesty 

a nikde stálého odpočinutí. 

Tu vojvoda Čech ukázal na vysokou horu, jež se před nimi modrala nad 

širým, rovinatým krajem, a děl: 

„Podejděme pod tuto horu, tam dětem, skotu odpočineme.“ 

Došli a položili se na úpatí hory, jež slove Říp. Vojvodové a starší rodu 

ohledali půdu vůkol a znamenali, že jest úrodná. Ráno pak za první zoře 

vstal Čech a vydal se sám jediný vzhůru na temeno Řípu tichým lesem, 

plným, ještě nočního šera. 

I zaradoval se Čech nad utěšeným krajem i zamyslil se pak nad ním, jak 

bohové dají, jak bude jeho rodu i budoucím pokolením.  
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Řešení: 3, 1, 4, 5, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5 

„Již si nebudeme stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla 

zarazíme. Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní 

mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a 

ptáků plná, medem oplývající. Na všem budeme míti hojnost, a bude 

nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli! Jen jména 

nemá; rozvažte, jakým jménem by měla býti jmenována.“ 

 

          2 

„Tvým! Tvým nechť se jmenuje!“ zvolal jako z božského vnuknutí stařec 

dlouhé, bílé brady, nejstarší ze všech starostů. Hned všichni, starostové i 

čeleď, volali jako jedním hlasem: 

„Tvým! Tvým jménem!“  

„Po tobě ať se jmenuje!“ 

Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal zemi, 

novou vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal, a pozvednuv rukou svých, 

do širého kraje pohnut volal a žehnal: 

„Vítejž, země svatá, nám zaslíbená! Zachovej nás zdravé, zachovej nás 

bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky!“ 
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Křížovka 

 1.           

2.            

  3.          

   4.         

5.            

 

 

1. Kazi se stala …. Bivoje. 

2. Bivoj byl velký … 

3. Nástupce praotce Čecha, který měl tři dcery. 

4. Manžel kněžny Libuše, Přemysl ... 

5. Manžel kněžny Libuše byl povolán ze … 

 

Tajenka: …………………………….. je označení pro společenství lidí, kteří 

dlouhodobě žijí a pracují na stejném území, mají společnou historii, jazyk  

a kulturu. 

 

 

Křížovka – řešení 

 1. M A N Ž E L K O U  

2. S I L Á K       

  3. K R O K      

   4. O R Á Č     

5. S T A D I C      
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Tabulka „NÁROD x STÁT“  

 

NÁROD 

(= lidé, mají společnou:) 
STÁT SPOLEČNÉ pro NÁROD i STÁT 

   

   

   

   

   

   

 

 

Tabulka „NÁROD x STÁT“ – řešení 

 

NÁROD  

(= lidé, mají společnou:) 
STÁT SPOLEČNÉ pro NÁROD i STÁT 

kultura lidé území 

historie území historie 

jazyk státní hranice  

území historie  

sounáležitost úřady  

 politická reprezentace  
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Rozluštěte přesmyčky. Dále vyberte státní symboly a vypište je do tabulky. 

 

KÝVEL NÍSTÁT AKZN         

LÝMA NÍSTÁT AKZN         

RODNÁNÍ JOVÝHOKE MÝT        

NÍSTÁT VYBAR          

NÍSTÁT KAAJVL          

LŮVKAR TMOS           

KAVLAJ ZIDEPRENTA KYLIPUBRE       

NÍSTÁT ČEPEŤ          

ZIDENTPRE KYLIPUBRE         

NÍSTÁT HMNAHY         

    

  

STÁTNÍ SYMBOLY: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

  



38 
 

Rozluštěte přesmyčky. Dále vyberte státní symboly a vypište je do tabulky. 

– řešení 

 

 

KÝVEL NÍSTÁT AKZN  VELKÝ STÁTNÍ ZNAK     

LÝMA NÍSTÁT AKZN  MALÝ STÁTNÍ ZNAK     

RODNÁNÍ JOVÝHOKE MÝT NÁRODNÍ HOKEJOVÝ TÝM    

NÍSTÁT VYBAR   STÁTNÍ BARVY      

NÍSTÁT KAAJVL  STÁTNÍ VLAJKA      

LŮVKAR TMOS   KARLŮV MOST      

KAVLAJ ZIDEPRENTA KYLIPUBRE VLAJKA PREZIDENTA REPUBLIKY  

NÍSTÁT ČEPEŤ   STÁTNÍ PEČEŤ      

ZIDENTPRE KYLIPUBRE PREZIDENT REPUBLIKY     

NÍSTÁT HMNAHY  STÁTNÍ HYMNA     

    

 

STÁTNÍ SYMBOLY: 

1. VELKÝ STÁTNÍ ZNAK 

2. MALÝ STÁTNÍ ZNAK 

3. STÁTNÍ BARVY 

4. STÁTNÍ VLAJKA 

5. VLAJKA PREZIDENTA REPUBLIKY 

6. STÁTNÍ PEČEŤ 

7. STÁTNÍ HYMNA 
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Pracovní list – STÁTNÍ SYMBOLY 

1. Vyberte, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Vyberte odpověď ANO, nebo 

NE a písmeno správné odpovědi zakroužkujte. Svisle vzniknou ze 

zakroužkovaných písmen slova, která doplňte do věty.        ANO – NE 

 

Velký státní znak 

 

 

a) Je nepoužívanějším státním symbolem.     N – K 

b) Tvoří čtyři pole, v jeho prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev  

ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.     Á – Í 

c) Ve druhém a třetím modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou 

korunou a zlatou zbrojí.        B – R 

 

Malý státní znak  

 

 

d) Tvořen modrým štítem, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou 

a zlatou zbrojí.         U – O 

 

Státní pečeť  

 

 

e) Tvoří ji velký státní znak, kolem něhož se ovíjejí dokola lipové  

ratolesti.           C – D 

f) Státní pečetidlo uchovává prezident republiky.     N – M 

 

Vlajka prezidenta republiky 

 

 

g) Nazývá se i prezidentská standarta.      Í – Á  

h) Uprostřed bílého pole je velký státní znak.     S – T 

g) Pod Velkým státním znakem je stříbrný nápis LÁSKA VÍTĚZÍ.  L – T 

h) Nápis pravda vítězí je na červené stuze podložené zlatými ratolestmi. R – A 



40 
 

i) Užívá se pouze k označení vozu prezidenta.     E – O 

j) Označuje pouze sídlo prezidenta.      N – M 

 

V České republice je lípa ……………………………………………….. (tajenka). 

 

2. Vyberte, ve které větě jsou za sebou správně řazeny státní barvy ČR. 

A) bílá, modrá, červená  B) bílá, červená, modrá 

C) modrá, červená, bílá  D) červená, bílá, modrá 

 

3. Vybarvěte vlajku ČR. 

 

 

4. Doplňte chybějící pojmy tak, aby byl text české hymny celistvý. Vyberte 

pojmy z nabídky. Ke kontrole si poslechněte českou 

hymnu (odkaz – viz prezentace). 

 

 Kde domov můj, 

kde …………..………. můj? 

Voda ……………………… po lučinách, 

……………………… šumí po skalinách, 

v sadě skví se …………..………… květ, 

zemský ……………………. to na pohled! 

A to je ta krásná země, 

země …………………………, domov můj, 

země česká, …………………………… můj! 

 

Nabídka: hučí, domov, jara, česká, domov, ráj, bory 
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1. Vyberte, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Vyberte odpověď ANO, nebo 

NE a písmeno správné odpovědi zakroužkujte. Svisle vzniknou ze 

zakroužkovaných písmen slova, která doplňte do věty. - řešení   

 

V České republice je lípa ……národní strom…………….. (tajenka). 

 

2. Vyberte, ve které větě jsou za sebou správně řazeny státní barvy ČR.  

B) bílá, červená, modrá 

 

3. Vybarvěte vlajku ČR. - řešení 

 

 

4. Doplňte chybějící pojmy, aby byl text české hymny celistvý. Vyberte pojmy 

z nabídky. – řešení 

 

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! 

 

 


