
POZNÁVÁME 

ČESKO  
 

CO POTŘEBUJETE: 
Budeme potřebovat chuť přečíst si zajímavosti o 

České republice. Třeba se dnes dozvíme nové věci o 

naší zemi.  

 

POSTUP: 
Děti, pojďme si přečíst zajímavosti o České republice. Pokuste se článek převyprávět (nebo 

přeznakovat) svými slovy mamince nebo tatínkovi. Pokud nejsi ještě moc zdatný ve čtení, 

popros rodiče, aby ti článek přečetli. 

 

CO PROCVIČUJETE: 
Rozvíjíme a procvičujeme si znakovou a slovní zásobu. Procvičujeme čtení s porozuměním a 

rozšiřujeme si své vědomosti.  

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Zaměříme se na rozvíjení vědomostí o České republice.  

 

ZDROJ OBRÁZKU: 

web: https://cz.pinterest.com/pin/297167275413321235/       

web: https://www.crystal-bohemia.cz/brousenesklo/eshop/26-1-A-R-CH-I-V/21-2-MISY-DOZY-

TALIRE/5/100-BROUSENA-MISA-23-CM 

web: https://www.aluapneu.cz/magazin/10-faktu-ktere-jste-netusili-o-nasi-legendarni-skodovce/    

web: https://www.dotyk.cz/galerie/prazsky-orloj-skryval-sochy-a-tajny-dopis.html?photo=7     

web: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/4591/grmanov%C3%A1_2007_bp.pdf?se    

web: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/znojemske-okurky-pestovani-

turecko.A200912_570658_brno-zpravy_krut 

web: https://mlsnavarecka.cz/olomoucke-tvaruzky-ceske-vonave-zlato/     

web: https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/pardubicky-pernik-je-umelecke-dilo-skvele-chuti-

322927 

web: https://www.echo24.cz/a/SnJ3y/zatopka-zlomili-bal-se-vezeni-rika-spisovatel-kosatik  

web: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/hala-gymnasticka-vera-

caslavska.A170503_2322977_praha-zpravy_rsr 

web: https://www.jindrichsmitka.cz/czech-republic-map-3d-shape/ 

web: https://www.citybee.cz/akce/102179-prazsky-hrad-vstup-zdarma/ 

ZDROJ TEXTU: 

web: https://smilingway.cz/zajimava-fakta-o-ceske-republice/ 
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PŘÍLOHA: 
Hlavním tématem tohoto měsíce bude Česká republika. Dnes se dozvíme spoustu zajímavostí 

o České republice. Tak dávejte pozor, třeba se něco nového dozvíte.  

Naše země je ve světě nazývaná jako Srdce Evropy. Je to 

proto, že leží uprostřed Evropy. Našimi sousedy jsou 

Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Nejvyšší hora 

České republiky je Sněžka. Sněžku najdeme v Krkonoších 

a měří 1603 metrů. Česká republika je země hradů.  

V naší zemi najdeme přes 2 000 hradů, zámků a zřícenin, 

což je nejvíce na světě.  

Hlavním městem České republiky je Praha. V Praze najdeme spoustu 

historických památek. Mezi ty nejznámější patří například Karlův 

most. Jeho stavba začala v roce 1357 a do malty se přidávala vajíčka. 

Ve městě najdeme také Staroměstský orloj, který je v dnes nejstarší 

fungující na světě. Další významnou stavbou v Praze je Pražský hrad, 

který má 700 pokojů a je tak největším hradem v celé Evropě. Praha 

je také známá jako město sto věží. Ve skutečnosti ale najdeme 

v Praze více než 500 věží.  

Dalšími významnými městy České 

republiky jsou například Pardubice. 

Město se proslavilo především výrobou perníků. Recept na 

pardubický perník původně pocházel z Hradce Králové, ale 

majitel pardubického panství Vilém z Pernštejna ho koupil. 

Originální variantou perníku jsou miletínské modlitbičky, 

které vyrábějí pouze dvě pekařství v podkrkonošském městě 

Miletín. Nedaleko Miletína najdeme město Hořice, kde se 

vyrábějí známé hořické trubičky. Jsou to ručně vyráběné 

duté trubičky, potřené máslem s medem a posypané skořicí 

nebo cukrem. Plní se speciálními krémy nebo šlehačkou. 

Mohou se namáčet i v čokoládě. Zajímavé je, že hořické 

trubičky se mohou vyrábět pouze v Hořicích v Podkrkonoší.  

Česká republika je známá i jinými výrobky. 

Například v Olomouci se vyrábějí olomoucké 

tvarůžky, které se u nás vyrábějí už přes 400 let. 

Dospělí olomoucké tvarůžky velmi rádi zapíjejí 

našim nejznámějším pivem Pilsner Urquell, které 

se vyrábí v Plzni. Toto pivo je tak dobré, že se 

vyváží do celého světa. Nesmíme také 

zapomenout na město Znojmo, které vyniká ve výrobě kyselých okurek. A jak název města 

napovídá, říká se jim Znojemské okurky.   



V Mladé Boleslavi najdeme například největší automobilovou 

výrobu v České republice. Řeč je o značce aut Škoda. Jedná se 

o jednu z nejstarších automobilek světa. V roce 1968 vznikl 

první český užitkový vůz. Ten si našel uplatnění u záchranné 

služby nebo u policie. A aby nebyla řeč jen o autech, máme 

zajímavost i pro holky. Česká republika 

ve světě vyniká výrobou broušeného 

křišťálu. Výroba křišťálu je jedním z nejdůležitějších průmyslových 

oblastí s nejstarší tradicí v České republice. Sklo a křišťál se u nás vyrábí 

více než 800 let. Nesmíme také zapomenout na známé české město 

Zlín, kde najdeme velkou českou výrobu obuvi. Založili ji tři sourozenci 

Anna, Antonín a Tomáš Baťa v roce 1894. V roce 2000 jsme mohli boty značky Baťa najít v 68 

zemích světa.  

Ale v České republice se jen nepracuje, jak se na první pohled může zdát. Jednou za rok se 

totiž v České republice pořádá i filmový festival. Ten se koná v krásném městě Karlovy Vary. 

Na filmový festival do Karlových Varů se jednou za rok sjedou známí herci z celého světa.  

Česká republika dala světu spoustu známých výrobků a jejich názvů. Věděli jste například, že 

hromosvod vynalezl Čech Prokop Diviš v polovině 18. století? Slovo robot vymyslel Karel 

Čapek spolu se svým bratrem Josefem. Karel Čapek potřeboval vymyslet název pro umělé lidi 

ve své knížce R.U.R. Karlovi se nedařilo vymyslet vhodné slovo a tak zašel za svým bratrem a 

svěřil se mu. Ten vymyslel slovo robot. Dalšími slovy, které pochází z českého jazyka jsou 

například pistole, dolar nebo chřipka. 

Česká republika se také proslavila díky významným sportovcům, na které by se nemělo 

zapomínat. Řeč je o nejvýznamnějším československém atletovi Emilovi Zátopkovi. Emil 

Zátopek čtyřikrát zvítězil v olympijském běhu. Byl to první člověk na světě, který uběhl 10 

kilometrů za necelých 29 minut a 20 kilometrů za méně než hodinu. Vytvořil celkem 14 

světových rekordů. Emil Zátopek byl jeden z největších atletů všech dob.  

Další známou sportovkyní byla Věra Čáslavská, která byla 

vítězkou sedmi olympijských her a stala se čtyřikrát 

mistryní světa ve sportovní gymnastice. V roce 1968 se 

stala nejlepší sportovkyní světa a druhou nejznámější 

ženou světa. Ale o známých českých osobnostech si více 

povíme zase jindy. O Věře Čáslavské a Emilovi Zátopkovi 

bychom si mohli vyprávět hodiny.  

 

 

 

Doufám, že se vám, děti, zajímavosti o české 

republice líbily. Informace si dobře zapamatujte, 

protože je určitě využijete nejen ve škole.  


