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4. 

Digitalizovaný učební materiál 

 
Česká republika – demokratický stát 

 

Tato prezentace je možná použít k samostatné práci 

žáků s úvodní instruktáží učitele. Zadání 

jednotlivých úkolů je uvedeno v jejich záhlaví. Žáci 

odpovídají jednoslovně na zadané otázky a odpovědi 

zapisují do křížovky.  

Úkoly slouží k procvičování vlastivědných 

vědomostí žáků týkajících se České republiky. 

 

Člověk a jeho svět 

Vlastivěda 

Česká republika 



Česká republika 

 



Symboly České republiky 
• Česká vlajka, státní znak a česká hymna. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg


Korunovační klenoty 
 České korunovační klenoty je soubor předmětů ze sbírky  

Svatovítského pokladu , které sloužily jako odznaky vlády a moci 

českých králů. Udělovaly se při korunovaci.   



Volby  
• Demokratické volby, jsou většinou: 

• přímé - občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky 

• nepřímé - volba je zprostředkována přes zvolené 
reprezentanty 

• rovné - každý občan má stejný počet hlasů, hlas 
každého občana má stejnou váhu (dělníka i 
prezidenta) 

• tajné - nikdo se nemůže dovědět kdo jak volil 

• všeobecné - volit může každý, jen se zákonem 
stanovenými (malými) omezeními 

 



Parlament české republiky 

Dvoukomorový zákonodárný    sbor 

České republiky.  

 

Tvořen Poslaneckou sněmovnou (dolní 

komora) a Senátem (horní komora).  

 

Poslanecká sněmovna je tvořena 200 

poslanci volených na čtyři roky poměrným 

systémem.  

 

Senát čítá 81 senátorů volených na šest 

let většinovým systémem, každé dva roky 

se obmění třetina senátorů. 



Prezident České republiky 
  

Je hlava České republiky. Dříve byl volen  

 oběma komorami Parlamentu, ale nyní  

 přímo českými občany takzvanou přímou  

    volbou. 

 

    Sídlo Pražský hrad 

    Funkční období 5 let 

    jméno : Václav Klaus 

           

První  prezident České republiky – Václav Havel 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg


 
Pražský hrad 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Hradschin_Prag.jpg


Česká republika – křížovka 
Která řeka protéká Prahou? 

 

 
1.  První prezident české republiky 

2.  Symbol České republiky 

3.  Který dopravní prostředek jezdí v Praze? 

4.  Další symbol České republiky 

5.  Světadíl, ve kterém je Česká republika 

6.  Část korunovačních klenotů 



Česká republika – křížovka 
Která řeka protéká Prahou? 

řešení 

 
1. H A V E L  První prezident české republiky 

2. V L A J K A  Symbol České republiky 

3. M E T R O  Který dopravní prostředek jezdí v Praze? 

4. Z N A K  Další symbol České republiky 

5. E V R O P A  Světadíl, ve kterém je Česká republika 

6. K O R U N A  Část korunovačních klenotů 



Česká republika test 

 
1. Hlavní město České republiky……………............ 

2. Symboly České republiky………………………… 

3. Jméno prezidenta republiky……………………… 

4. Kde sídlí prezident………….. …………………… 

5. Funkční období prezidenta……………………….. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg


Česká republika test 

řešení 
1. Hlavní město České republiky……………....Praha 

2. Symboly České republiky…vlajka, znak, hymna 

3. Jméno prezidenta republiky………..Václav Klaus 

4. Kde sídlí prezident………….. Na Pražském hradě 

5. Funkční období prezidenta………………..5 let 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg


Čerpáno: 
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU_location_CZE.png 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Small_coat_of_arms_of_the_Cze
ch_Republic.svg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_the_Czech_Re
public.svg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_crown_jewels.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Senat_Wallenstein_palace_Prag
ue_4677.JPG 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Havel_cut_out.jp
g 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Klaus_headshot.jpg 

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Hradschin_Pr
ag.jpg 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU_location_CZE.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_crown_jewels.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Senat_Wallenstein_palace_Prague_4677.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Senat_Wallenstein_palace_Prague_4677.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Havel_cut_out.jpg
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