
Zasíláme další várku úkolů, tentokrát na téma Česká republika a okolí ve kterém žiju. K tomuto 

tématu se pojí i probíhající akce Poznej Liberec. V rámci tohoto týdne se bude online výuka konat 

pouze v pondělí a ve čtvrtek, ať máte více času na venkovní akci. Přejeme příjemnou zábavu. 

Úkol 1 Poznáš, co je na obrázku?  Je to vlajka naší země a také náš symbol Český lev. Zkus vybarvit 

obojí stejnými barvami podle předlohy. 

  



Úkol 2 Jukni na videa o České republice.       

https://www.youtube.com/watch?v=qHeK1JyszV4  

https://www.youtube.com/watch?v=UA66kvC7qjo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qHeK1JyszV4
https://www.youtube.com/watch?v=UA66kvC7qjo


Úkol 3 Popros rodiče, aby ti ukázaly, kde se nachází Liberec a Liberecký kraj. Zkus se naučit i další 

kraje a krajská města.  Také si ukažte, kde se nachází naše hlavní město. Víš, jak se jmenuje? Kdo tam 

žije na hradě?       



Pomůcka pro úkol 3  



Úkol 4 Víš, kdo byl svatý Václav? Byl to kníže a vládce našeho národa. Po jeho smrti byl prohlášen za 

svatého za své dobré činy. Od té doby podle legendy ochraňuje náš národ aby se mu nestalo nic 

zlého. 

  



Úkol 5 Zkus se podívat na mapu a prstem obtáhni hranice naší republiky. Znáš sousední státy? Zkus 

se je naučit- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol 6 Poslechněte si naši státní hymnu.  Zkuste se naučit 1. sloku. Ve čtvrtek si ji zkusíme zazpívat. 

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI         

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI


Úkol 7 Zkus se podívat na všechny státní symboly. Jaké barvy se na nich nejvíce opakují? Líbí se ti 

naše státní symboly a věděl jsi, že máme ve znaku lva?  

 

  



Úkol 8 V české republice máme taky krásnou přírodu. Zkus se podívat na dokument. Byl jsi na 

některých místech z dokumentu? https://www.youtube.com/watch?v=T8f5TyDvbxw  

Zkus namalovat něco ze svého okolí, co se ti opravdu líbí. Já mám třeba ráda vysílač Ještěd, přijde mi 

moc zajímavý. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T8f5TyDvbxw


Úkol 9 Zkus nacvičit ten správný pohyb, ať můžeš namalovat Ještěd správně.       Pořádně si protáhni 

ruce.       

 

  



Úkol 10 Připrav si papír, štětec a barvy       Uděláme si takový sluchový pokus. Popros rodiče, ať ti 

pustí skladbu Vltava. Pořádně se zaposlouchej a maluj podle toho, jak na tebe hudba působí. 

https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU  

Můžeš použít jaké chceš barvy.        Je to jen na tobě       Víš co Vltava je? Tato skladba vznikla jako 

popis naší nejznámější řeky.       

 

Úkol 11 Pusť si video Hlava ramen… a pořádně se protáhni zatancuj si       

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY   

 

Úkol 12 Doufám, že se s rodiči vydáte na nějaký výlet v rámci akce Poznej Liberec. Do mapy si 

zaznamenej, kde si všude byl a můžeš namalovat zajímavé věci, které si viděl. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU
https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY


Úkol 13 Při procházce koukej kolem sebe a zaznamenávej do papíru co si všechno viděl       

 

  



Úkol 14 Víš, jaká je nejvyšší hora České republiky? Jmenuje se Sněžka a je vysoká 1603 metrů nad 

mořem. https://www.youtube.com/watch?v=1FYyE941EMI malá ukázka, jak tato hora vypadá. Zkus 

si doma postavit také velikou horu. Můžeš použít co jen chceš. (polštářová hora, hora z kostek…) Je to 

jen na tobě. 

 

Úkol 15 Zkusíme si vytvořit vlastní řeku.       Znáš jméno nějaké České řeky? Budeš potřebovat papír, 

modré vodovky, štětec a brčko. Na jeden konec papírů dej dostatek barvy tak, aby ti vznikla trochu 

kapka. Poté si připrav brčko a zkus dofouknout kapku na druhý konec papíru. Kolem můžeš poté 

domalovat přírodu a třeba i hory. Jak se bude tvoje řeka jmenovat (Obrázek pouze na ukázku foukání 

     ) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1FYyE941EMI


To je pro tento týden vše, doufáme, že Vás budu činnosti bavit a těšíme se na Vaši účast na 

venkovních aktivitách       

 


