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EVROPA – ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 

Milí páťáci, tento týden nás čeká učivo o České republice. Spoustu věcí už víte 
nebo si určitě  pamatujete z minulého roku. Nyní si informace o ČR 
připomeneme a zopakujeme. 
 

 

1. Přečti si text v učebnici na str. 36 – 39 o ČR. 

2. Teď si prohlédni prezentaci 8_vlastivěda_5_Evropa_ČR. 

3. Opiš si do sešitu text v rámečku na 1. a 2. listu tohoto dokumentu. 
 

 

 

 

EVROPA – Česká republika 

 

a) poloha, hranice  

- vnitrozemský stát ve střední Evropě 

- sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem 

b) státní symboly, ústava 

- vznik 1. 1. 1993 

- demokratický stát (svobodné volby) 

- hlavní město Praha (sídlo prezidenta a vlády v čele s premiérem) 

- úředním jazykem čeština 

- vlajka, velký a malý státní znak, pečeť, hymna, vlajka prezidenta 

- ústava = hlavní zákon  

c) administrativní členění 
- území rozděleno na Čechy, Moravu a Slezsko  

- 14 krajů (v čele s hejtmany, krajskými městy, krajskými úřady) 
- nejmenší správní celek = obec 

d) obyvatelstvo 

- asi 10,5 milionů obyvatel 

- Češi, Moravané, Slezané a národnostní menšiny (např. Slováci, 
Romové, Vietnamci, Ukrajinci, Poláci) 

e) doprava 

- důležitá dopravní křižovatka 

- silniční, železniční, letecká i lodní 



f) povrch, vodstvo 

- většinu území pokrývají pahorkatiny a vrchoviny 

- pohoří Krkonoše, Šumava, Krušné hory, Jeseníky, Beskydy 

- nížiny Polabská nížina, Dolnomoravský, Hornomoravský a 
Dyjskosvratecký úval  

- největší řeky Vltava, Labe, Odra 

g) průmysl a zemědělství 
- hospodářsky vyspělý stát 

- strojírenství 

- obiloviny, brambory, řepka olejka, cukrová řepa, chmel 
h) služby (cestovní ruch) 

- turisty lákají historické a kulturní památky, lázně, rekreační oblasti  
i) mezinárodní organizace 

- EU (ČR členem od 1. 5. 2004), NATO, OSN 

- některé památky zapsány v UNESCO  
 

 

4. Nakonec si pod zápis nakresli nebo nalep obrázek (pohlednici apod.), 

který se týká ČR nebo některého zeleného řádku zápisu v rámečku. 
Inspiraci můžeš hledat i v učebnici. 

 

5. Všechny státy, města, území, kraje, pohoří, nížiny a řeky si vyhledej na 

mapě Evropy a na mapě ČR.  

 


