
M E T O D I C K Ý  L I S T  K  U Č E B N Í  P O M Ů C C E 

ČESKÁ REPUBLIKA – MÁ VLAST 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Při vzdělávání dětí v environmentální oblasti je snaha založit u dětí povědomí o okolním světě, seznamování s místem 
a prostředím, ve kterém dítě žije, získávání pozitivního vztahu k němu a vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém prostředí.
Tato pomůcka seznámí děti předškolního a mladšího školního věku s informacemi o České republice. 

Naučíme se číst z mapy údaje o pohořích, nížinách, vodních plochách i o městech. Inspiruje k zajímavým výletům, seznámí, 
kde žijí zvířata a jaký průmysl je charakteristický pro určitý kraj ČR. 

TATO UČEBNÍ POMŮCKA OBSAHUJE: 

1) SOUBOR ČTYŘ MAP

B) ROZDĚLENÍ KRAJŮ ČR  
Rozměr mapy: 70 x 100cm

D) MAPA ČR – PRŮMYSL
Rozměr mapy: 50 x 70cm

C) MAPA ČR – VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘ
Rozměr mapy: 50 x 70cm

Mapa rozdělena barevně. Každý kraj jinou barvou. Na mapě jsou zaznačena 
všechna města nad 10 tisíc obyvatel. Na mapě jsou vyobrazeny nejoblíbe-
nější kulturní památky a turistické cíle v daném kraji. Ke většině piktogramů 
je přiložena fotografie památky s popisem.

Základní údaje o povrchu ČR. Zjednodušená mapa s popisem. Děti se učí 
číst mapu, poznávají, jak vypadá na mapě nížina, pohoří, řeka a dle reálných 
obrázků vyhledávají konkrétní místa na mapě ČR.

Mapa se zabývá průmyslovými odvětvími a jejich zastoupením jak v ČR 
tak v regionech. Děti poznávají jednotlivé obory a ujasňují si vztah, jak ze 
surovin díky průmyslové výrobě získáme konkrétní výrobek. Nebo opačně 
které suroviny jsou zapotřebí pro výrobu určitého produktu či potraviny.

Na této mapě je přehledně vidět, která zvířata jsou charakteristická pro naši 
zem a pro jednotlivé části ČR. Najdeme zde legendu se zástupci ze zvířecí
říše, které najdeme po celé České republice, ale také unikátní druhy, 
které žijí jen na určitých místech. Nejtypičtější zvěř žijící ve většině lesů 
ČR jako srna, divočák, liška atd. jsme na mapě nezobrazovali jelikož se 
vyskytuje na celém území ČR.

A) ZJEDNODUŠENÁ FYZICKÁ MAPA ČR
Rozměr mapy: 70 x 100cm



1. Hlavní město Praha – krajské město Praha  / 6ks

2. Středočeský kraj – krajské město Praha  / 7ks

3. Jihočeský kraj – krajské město České Budějovice / 7ks
 

4. Plzeňský kraj – krajské město Plzeň  / 5ks
 

2) FOTOGRAFIE PAMÁTEK A TURISTICKÝCH CÍLŮ S POPISEM A OZNAČENÍM MÍSTA V KRAJI
Rozměry karty památek: 24 x 17 cm

5. Karlovarský kraj – krajské město Karlovy Vary / 6ks
 

6. Ústecký kraj – krajské město Ústí nad Labem  / 6ks
 

7. Liberecký kraj – krajské město Liberec  / 7ks
 

8. Královehradecký kraj – krajské město Hradec Králové  / 6ks
 

9. Pardubický kraj  – krajské město Pardubice  / 7ks
 

10. Olomoucký kraj – krajské město Olomouc  / 6ks

Celkem je zde 90 fotografií, několik od každého kraje.

Na následujících obrázcích najdeme nejzajímavější turistické cíle, které se v jednotlivých krajích nacházejí. Děti mohou samy najít a popsat 
místo, které navštívily, povyprávět, co se jim tam nejvíce líbilo, s kým tam byly a jak tam cestovaly.  Mohou přinést své rodinné fotografie 
z výletu, vyhledat místo na mapě a seznámit ostatní s něčím zajímavým, co je na výletě potkalo. Pomocí internetu se dá dohledat spoustu 
zajímavosti o každém turistickém cíli. Mnoho míst je  spojeno s nějakou legendou, pohádkou či strašidlem, které děti zcela jistě zaujmou.



11. Moravskoslezský kraj  – krajské město Ostrava  / 6ks
 

12. Jihomoravský kraj  – krajské město Brno  / 8ks
 

13. Zlínský kraj  – krajské město Zlín  / 8ks
 

14. Vysočina  – krajské město Jihlava  / 5ks
 

3) STÁTNÍ SYMBOLY ČR
• Velký státní znak - tvoří čtvercový štít, v jehož prv-
ním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev 
ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém 
modrém poli je stříbrně – červeně šachovaná orlice 
se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli 
je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným 
jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou 

korunou a červenou zbrojí. Státní znak obsahuje znaky všech 3 zemí 
Českých, stříbrného lva ve skoku na rudém poli za Čechy, černou 
orlici na zlatém poli za Slezsko a stříbrno-rudě šachovnicovou orlicí 
na modrém poli za Moravu. Velký státní znak nalezneme na stěnách 
řady budov institucí a úřadů. Dále státní znak nalezneme například 
na českých bankovkách, policejních uniformách a také na prezident-
ské standartě.  

• Malý státní znak - tvoří červený štít, v němž je 
dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou 
zbrojí. Malý státní znak vyobrazuje pouze českého lva, 
jenž symbolizuje České království a svazek českých 
historických zemí. Znak pokračuje v tradici Malého 
státního znaku Československa. Malý státní znak se 
vyskytuje na stěnách některých institucí a hlavně na 

• Státní vlajka – skládá se z horního bílého 
pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je 
vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k dél-
ce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky 
vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo 

• Vlajka prezidenta republiky – standarta - Když 
je na hradě přítomen prezident, vyvěsí se Vlajka pre-
zidenta republiky. Je bílá, s okrajem skládajícím se 
z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. 
Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je 
bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze 
podložené žlutými (zlatými) lipovými větvičkami.

• Státní pečeť - tvoří velký státní znak podložený 
lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ 
REPUBLIKA. S pečetí se setkáme především na ve-
lice speciálních a důležitých obálkách, diplomech a 
vyznamenáních, a to jen v mimořádných případech.

• Státní hymna - Státní hymnu tvoří první sloka 
písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla “Kde 
domov můj“. Nynější česká hymna poprvé zazněla ve 
hře Fidlovačka, text napsal Josef Kajetán Tyl a hudbu 
složil František Škroup. Hymna se často považuje za 
jeden z nejvyšších, ne-li za nejvyšší státní symbol. Při 
zpěvu hymny by jsme měli stát s rukama podél těla 
(popř. pravou rukou na srdci).

• Národní strom – Lípa srdčitá - Jedním z méně 
nápadných symbolů naší Vlasti je Lípa srdčitá. 
Můžeme ji nalézt na standartě prezidenta, státní 
pečeti, vojenských uniformách a bankovkách. Lípa
je obecně strom oblíbený u všech slovanských náro-
dů a nejedno místo podle tohoto stromu bylo pojme-
nováno (u nás například Česká Lípa).

razítkách škol či na důležitých listinách (např. vysvědčení). Český lev 
je na rubu České koruny.

a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními 
barvami České republiky.

KORUNOVAČNÍ KLENOTY
České korunovační klenoty tvoří: 
Svatováclavská koruna, Královské 
žezlo, Královské jablko, Korunovač-
ní plášť, meč a kožená pouzdra.

MĚNA ČESKÉ REPUBLIKY
Naše peníze se nazývají české koruny. Jsou na nich vyobrazeny slavné osobnosti českých dějin. 
Autorem českých bankovek je Oldřich Kulhánek.
Kdo je kdo na našich bankovkách:
• 100 Kč – Karel IV.
• 200 Kč – Jan Amos Komenský
• 500 Kč – Božena Němcová
• 1000 Kč – František Palacký
• 2000 Kč – Ema Destinnová
• 5000 Kč – Tomáš Garrigue Masaryk

Rozměry karty: 24 x 17 cm
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Nížina Pohoří Řeka

Velkoměsto

Vesnice

Panelák – obvyklé bydlení ve městech

Rodinný dům – obvyklé bydlení na vesnicích

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

ŽIVOT VE MĚSTĚ A ŽIVOTA NA VESNICI
Děti vyhledávají rozdíly mezi životem ve městě a životem na vesnici. Vhodné motivační otázky: 
Jaká máme u nás velká města? Kde bydlíme, v malém městě, velkém městě či na vesnici? Jaký je rozdíl mezi velkoměstem a vesnicí? 
Jaké domy tam najdu? Jaké mohou mít zaměstnání lidé ve městě a co dělají na vesnici? Apod.

K obrázků dopravních prostředků jsou vhodné motivační otázky: 
Jaké dopravní prostředky znáš? Dokážeš pojmenovat dopravní prostředky na obrázcích, víš, jakou mají barvu, kolik mají kol, na jaký pohon 
jezdí….? Jaké můžeš vidět ve velkém městě, jaké spíše na vesnici? Jaká to jsou užitková vozidla? Co jezdí na horách? Na čem mohou jezdit 
děti? Čím pojedeme, když chceme někam daleko, třeba k moři? Co všechno jezdí po kolejích? V Praze mají metro, víš, kde jezdí? Apod.

Auto Autobus Letadlo Tramvaj Kolo Loď Metro

Vlak Lanovka Traktor

Rozměr karty: 24 x 17 cm  / 10ks

Rozměr obrázků: 50 x 70 cm  / 4ks     

4) PŘÍRODA ČR
Obrázky typické české krajiny.

Rozměr obrázků: 50 x 70 cm  / 4ks

Člověk z města

Člověk z vesnice

Les

Rozměry karet: 24 x 17 cm / 2ks


