
 

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/2023 

  

 „Zlobivá opička objevuje Svět” 

  

Pro každý měsíc jsme zvolili jedno téma, ke kterému 

směřuje převážná většina činností školní družiny. 

Činnost je tím ucelenější, celý měsíc sleduje jeden 

námět a prolíná se do všech výchovných složek. Práce v 

odděleních je promyšlenější a i děti vědí předem, na co 

se mohou těšit. 

 

Koncem měsíce činnosti každého oddělení zhodnotíme výstavkou prací, které děti 

zhotoví nebo vyhodnocením úspěšnosti v dané soutěži. Podle možností uspořádání 

společné akce většího rozsahu. Do ročního plánu zařazujeme akce, které se nám již 

dříve povedly, a proto je nechceme vynechat ale také nové, které se snad budou 

dětem líbit. 

  Motivace 

Ze ZOO Olomouc utekla opička, která si začala říkat Jednička. Nejprve se ji na 

útěku líbilo samotné, ale brzy pochopila, že její cestování po neznámých 

končinách bude jednodušší, když si najde kamarády, kteří ji v poznávání nových 

míst pomohou. Zjistila, že také děti jsou takové hravé jako opičky a hlavně děti z 

Jedničky. Každý měsíc posílá dětem z této školy zprávičku, kde zrovna je, co tam 

zažívá. Jde ale o zprávu složenou jen z různých indicií a šifer a děti musí místo 

odhalit samy. Na oplátku děti také opičce Jedničce podávají zprávičky, jak se jim 

dobře žije právě tady a tím se snaží opičku přesvědčit, aby se vrátila. 

Seznam míst, které opička Jednička navštívila: 

- září: Evropa : ČR ( Praha ) 

- říjen: Evropa : Velká Británie ( Londýn ) 

- listopad: Evropa : Švédsko ( Stockholm ) 

- prosinec: Arktida :  Grónsko 

- leden:  Severní amerika : USA ( New York ) 

- únor: Jižní Amerika : Brazílie  

- březen:  Afrika : Tanzanie  

- duben: Austrálie  (Sydney ) 

- květen: Čína 

- červen : Evropa : ČR ( Olomouc ) 

 



 

 

I.  ZÁŘÍ  -  „Až okolí a kamarády poznáme, opičku k nám nalákáme“ 

 1. týden: Seznam se se školou a kamarády 

2. týden: Poznej kamarády a okolí školy, abys mohl opičku 

bezpečně navádět domů 

3. týden: Poznáš místo, kde je opička Jednička? 

4. týden: Sportuj v přírodě jako opička 

 

Činnost v odděleních 

Formou her a kvízů a videí poznáváme hlavní město ČR, kde se nám opička schovává. 

● Výpravy za poznáním – prostory u ŠD, průvodce po škole, návštěva 

specializovaných učeben, sociálních zařízení…, seznamování v odděleních, 

pohovory s rodiči, sebeobslužná činnost, pravidla a vnitřní řád ŠD, zvládnutí 

sebeobsluhy ve školní jídelně. 

● Dopravní tematika – okolí školy, křižovatky, přecházení silnice, chůze po chodníku, 

dopravní značky- vycházky, soutěže, kvízy, výtvarné zpracování, písničky a 

básničky. 

●  „Prozradím vám jedno velké tajemství,jak vzniklo dokonalé přátelství“ 

Poznej kamaráda nejen podle jména, ale i jeho vlastnosti . Nakresli, popiš, předveď 

kamaráda. Hrajeme si se jmény. Doplňování písmen, rýmování, hledáme v 

kalendáři….Míč hledá jména- vyvolávaná… 

● Praha : cestujeme Prahou a hledáme opičku ( dopravní prostředky v Praze, 

nejdůležitější místa Prahy…. 

● Jednoduchá cvičení a hry na rozvoj obratnosti a rychlosti venku i v tělocvičně 

Společná akce 

Soutěživé odpoledne v parku- Hrajem si jak opičky, my jsme prostě jedničky 

 Kompetence 

Komunikativní 

Sociální a personální 

Pracovní 

K trávení volného času 

 

Poznámka : 28.9. - státní svátek - 

středa 

23.9. Mezinárodní den neslyšících 



 

 

 

II.ŘÍJEN –„Opička hledá kamarády v cizí zemi, jakpak se v ní asi mluví? 

1.týden: Království zvířat ? Kampak nám to opička cestovala? 

2. týden: Jablíčkový týden ( jablko, brambor )      

3.týden:  Poznej sám sebe- čím bych chtěl být? 

4.týden:  Chystáme se na Halloween 

Činnost v odděleních 

Zábavnou formou, videa, časopisy, internet – seznámení s Anglií 

● hledáme na mapě, v encyklopedii ve videu zajímavosti o Anglii, učíme se několik 

základních slovíček AJ, zpíváme a přitom cvičíme ,, Head and shoulder…”  

● Kouzelné jablíčko – pohádka „O jabloňce“, malování, modelování jablka, oloupeme 
jablko, jablko z papíru – trhací technika, ochutnávka jablíčka- kompotování, 
sušení….. 

● výroba podzimníčku z brambor 

● Sebepoznávací hry-citové a smyslové schopnosti – předveď úsměv, pláč, radost, 

smutek, předveď povolání svých rodičů                              

  Vyrábíme svou vizitku- Čím bych chtěl být?Jaká znáš řemesla a jejich výrobky  

●  Výroba masek a výzdoba na Halloween  

Společná akce  

Společné akce 

1. „Opičku my rádi máme, kamaráda ji vyhledáme“ :soutěživé odpoledne v tělocvičně 

Oblékací soutěž – rychlost při oblékání, závody kamarádů – dvojice z oddělení – 10x 

přihrávka, hod míče do koše společnou          rukou, jízda trakařů,  běh se zavázanýma 

očima – navigace, důvěra…. 

2. Halloweenská noc ve škole 

 Kompetence 

Komunikativní 

Sociální a personální 

Občanské 

Pracovní 

K trávení volného času 

 

Poznámka:  26.-30.10. podzimní prázdniny      

Mezinárodní den zvířat 4.10.      Mezinárodní den úsměvu 5.10.              Den stromů 20.10. 

 



 

 

 

III.  LISTOPAD – „Opička Jednička hledá krásy přírody“ 

  

1.týden : Barvy podzimu 

2.týden:  Nejen opička se připravuje na zimu / Severní Amerika/ 

3. týden :Ať máme ty hlavičky, bystré jako opičky  

4. týden:  Drakiáda 

Činnost v odděleních 

Zábavnou formou, videa, časopisy, internet – seznámení se Severní Amerikou 

 

● Projekt „Barvy a plody podzimu“- sběr listů- otisky- podzimníček z přírodnin. 

Podzimní zvyklosti, využití přírodních materiálů k podzimní výzdobě. 

Podzim je tady (plodiny, které se na podzim sklízí a činnosti, které s tím souvisí). 

            Pohádky, písničky a básničky o podzimu. 

● Jak se zvířátka připravují na zimu a jak my lidé ?  

● Turnaje družinek ve stolních hrách    

● Drakiáda “ – „Zpráva pro opičku doletí, drak nám za ní poletí / výroba draků, 

pouštění draků ke sluníčku 

 

  Společné akce 

● O přírodě všechno víme, o znalosti se s opičkou podělíme:  

● Soutěž družstev – vědomosti o přírodě a pozorovací schopnosti (hledej rozdíly, spoj k 

sobě, kolik tam bylo?…) 

● Turnaj družinek ,, Pexeso “ 

● Příprava výrobků a dárečků na Vánoční jarmark. 

Kompetence 

Pracovní 

Komunikativní 

Občanské učení 

K trávení volného čas 

 

Poznámka:  17.11. státní svátek - čtvrtek 

Mezinárodní den nevidomých 13.11. 

 

 

 

    



 

 

IV.  PROSINEC – „Kdepak naše opice tráví letos Vánoce?” 

1. týden:   Kdo má čisté svědomí, ten se čertů nebojí 

2. týden:   Projektový týden “Vánoční nastává čas“ 

3. týden:  Vánoční dílna 

4. týden:  Vánoční prázdniny 

Činnost v odděleních 

Zábavnou formou, videa, časopisy, internet – seznámení s životem v Rusku 

 

● Čertovský týden – pohádky, písničky, básničky, příprava na společnou akci Čertovská 

veselice, výroba papírových čertů….. 

● Týden plný koled, zpěvu, vycházky do města – výzdoba výloh a města. 

● Výroba vánočních ozdob, přáníček, andílků… 

Četba příběhů s vánoční tématikou, nejen české tradice a zvyky 

Využití prvního sněhu – stavby ze sněhu 

 

Společné akce 

● „Čertovská veselice“ – zábavné odpoledne pro všechny děti, kteří budou přestrojeni 

za čertíky, andílky,…Spolupráce se školní samosprávou – stanoviště s úkoly, 

společné rejdování v pekle! 

● „Vánoční dílnička- jarmark“ – společná akce pro děti a jejich rodiče, výroba 

zajímavých vánočních ozdob, malování BETLÉMU, gelové svíčky, ozdoby na 

stromeček….Poslech a zpěv vánočních 

koled, vystoupení tanečního kroužku. 

 

 Kompetence 

Pracovní 

K učení 

Komunikativní 

Občanské 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka : 23.12.2022 - 2.1.2023 - Vánoční prázdniny 

 

 

 

 



  

  

V.   LEDEN  - „My opičku najdeme a přitom nezmrzneme“ 

  

1. týden : Štěstí, zdraví, dlouhá léta to přejeme lidem celého světa 

2. týden : Když se dobře oblečem, před mrazem hned utečem 

3. týden : Zimní sporty a turnaje , to nás dobře zahřeje 

4. týden : Lesní zvěř my pokrmíme a při tom se bavíme 

 Činnost v odděleních 

Zábavnou formou, videa, časopisy, internet – seznámení se životem na Arktidě. 

Všechny činnosti směřujeme k rozvoji pozornosti, paměti, postřehu, myšlení….a dalších 

smyslů u dětí.(rýmování, stejně dlouhá slova – rytmizace říkadel, protiklady – slova opačná, 

písmenkové hádanky, slova a věty naruby, dramatizace příběhů – sestavování obrázkové 

osnovy…), vyrábíme zimní oblečení- papír, látka... výroba dárků k zápisu pro budoucí 

prvňáčky, organizace lyžování v Hraběšicích, bobování v Cihelně 

●  Čas (jednotky času hodina, den, měsíc, rok apod.)  Děti si vyrábí kalendáře, stopují si 

různé úkony, poznávají hodiny… 

● Lesní zvěř my nakrmíme a opičku uklidníme 

společné bobování v Cihelně spojené s krmením zvířátek 

● Změny v přírodě (počasí) a jejich souvislosti se zdravím 

Zdraví (upevňování návyků v oblasti zdraví, předcházení nemocem a úrazům, zdravý 

životní styl)Vyrábíme zimní oblečení- papír, látka.. 

● Organizace lyžování v Hraběšicích a bobování v Cihelně s krmením zvířátek. 

● Vše o zimních sportech - kresby, modelování, předvádění a hádání, …. 

Společné akce 

● Odpolední vycházka „U krmelce“ – zaneseme 

zvířátkům něco dobrého na zub 

● Lyžování v Hraběšicích 

Kompetence: 

K trávení volného času 

K učení 

Komunikativní 

 

Poznámka :  

Tři králové 6.1. 

 

 

 



 

VI.   ÚNOR -  „Povídám, povídám pohádku o opičce na zámku“ 

 

 1. týden : Zimní sporty a aktivity 

2. týden : Z pohádky do pohádky - týden jako na zámku 

3. týden : Opička Jednička hledá talent 

4. týden : Jarní prázdniny 

 Činnost v odděleních 

Zábavnou formou, videa, časopisy, internet – seznámení se životem na Antarktidě.  

● lyžování v Hraběšicích, stavby ze sněhu, iglú, bruslení, hry na sněhu 

● Zaměření na pohádkovou tématiku – znalost pohádek, poučení z pohádek, 

dramatizace, malování, modelování, písničky z pohádek, soutěže, kvízy, výroba 

kouzelných předmětů, Tři přání – co bych si přál, …, pohádkový les, pohádkové 

město – výtvarné zpracování, pohádkové bytosti – kladné a záporné vlastnosti. 

● Děti vypráví vymyšlené pohádky, dramatizace...Nácvik pohádky na vystoupení pro 

maminky. 

● děti se v odděleních připraví na svá vlastní vystoupení ve zpěvu, tanci, recitaci….. 

 

Společné akce 

● Lyžování v Hraběšicích, sáňkování - závody jednotlivců  

● „Opička Jednička hledá talent “ Děti budou mít možnost předvést se před ostatními 

v jakékoliv jejich dovednosti. / zpěv, recitace, tanec, kouzlení..... 

● Týden jako na zámku – galantnost chlapců, společné tanečky, hostina, zásady 

stolování…. 

  Kompetence 

K trávení volného času 

Sociální a personální 

Komunikativní 

Občanské a pracovní 

 

Poznámka :  Pololetní prázdniny pátek 3.2.2023 

Jarní prázdniny 27.-5.3.2023 

Svatý Valentýn 14.2. 

Mezinárodní den mateřského jazyka 21.2. 

 

 

  



 

VII.  BŘEZEN – „ Přírodu my máme rádi, nejen s opičkou  jsme 

kamarádi“ 

 1. týden : Projekt ,, Voda kolem nás " 

2. týden : Pracující dětičky, pilné jako včeličky- úklid přírody 

3. týden : Vítáme jaro- vynášení Moreny 

4. týden : Příprava na Velikonoce 

Činnost v odděleních 

Zábavnou formou, videa, časopisy, internet – seznámení se životem v Africe 

 

● vše o naučné stezce ,, Petrovské studánky”-výlet 

● voda v našem regionu - potoky, řeky, rybníky a život v nich. 

● recyklace - třídění odpadu  

● Seznámení s tradicí , výroba a vynášení Moreny - nácvik písní a básní 

● Změny v přírodě –Zvířátka na jaře (mláďata, ochrana zvířat, užitek...) 

výklad, pozorování, vyprávění, beseda, výtvarné činnosti, vycházky. 

● Příprava na Velikonoce- seznámení s tradicí, příprava výzdoby, kraslice, věnečky… 

● Příprava koled, pletení pomlázky… 

 

 

Společné akce 

● Vynášení Moreny 

● Turistický výlet ,, Petrovské studánky “ 

  

Kompetence: 

K učení 

Komunikativní 

Občanské 

K trávení volného času 

Pracovní 

 
Poznámka: 

Světový den vody 22.3. 

Den učitelů 28.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VIII.   DUBEN  - „Ve sportu se polepšíme s opičkou to vyzkoušíme“ 

1. týden : Aprílový týden…….(7.-10.4)  - Velikonoce 

2. týden : Nemocí se nebojíme, protože my zdravě jíme 

3. týden : Míčové- individuální hry- ping-pong, petang, kroket…. 

4. týden : Čarodějnice a čarodějové  

Činnost v odděleních 

Zábavnou formou, videa, časopisy, internet – seznámení se životem v Austrálii. 

 

● Den naruby, den s pantomimou, den bez otázek, den vtipů, ....den kouzel a triků 

● Bylinková mísa, bylinkový čaj -poznáváme bylinky, vaříme bylinkové čaje, výroba 

pomazánky - ochutnávky, pyramida zdravé výživy....Co je zdravé a co ne?   Otesánek 

jedl, jedl až vše snědl. 

● Závody jednotlivců a družstev v ping pongu,petanque, míčové školce …. 

● Výroba masek a rekvizit, příprava na slet čarodějnic. 

 Společné akce 
 

● soutěž jednotlivců - ping pong, kroket, míčová školka…. 

● Procházkové okruhy městem - okruh "Kde žily čarodějnice" začíná na náměstí 

Míru a seznamuje nás s historií čarodějnických procesů v Šumperku a současně s 

domy, ve kterých žili buď údajné čarodějnice nebo lidé, kteří s touto smutnou historií 

měli něco společného. Postupně procházíme ulicemi Starobranskou, Kladskou, 

Radniční, Bulharskou přes Kostelní náměstí do ulice Černohorské, kde v bývalé 

šatlavě byly oběti procesů vězněny a mučeny, do ulice Lužickosrbské a Langrovy. 

●  

● Rej čarodějnic a čarodějů- zábavné odpoledne, kde budeme soutěžit, bavit se a hrát 

si . 

 

 Kompetence: 
K trávení volného času 

Pracovní 

Občanské 

Komunikativní 

 
Poznámka: 6.-10.4. Velikonoční prázdniny 

Mezinárodní den dětské knihy  2.4. 

Světový den zdraví  7.4. 

Den Země  22.4. 

 

 

    

  



 

 IX.   KVĚTEN – „Opičku my nalákáme- s domovem ji seznámíme“  

 1. týden : Správný směr my hledáme, domů vždy spěcháme 

2. týden : S opičkou si hrajeme, ale na maminku myslíme 

3. týden : Všude dobře, doma nejlépe  

4. týden : Rekordiáda to je paráda 

 Činnost v odděleních 

Zábavnou formou, videa, časopisy, internet – seznámení se životem v Jižní Americe 

● práce s mapou a buzolou, orientace 

● Moje maminka- básničky, písničky, přání pro maminky 

● Domov – místo, kde žiji, lidé, kteří žijí se mnou – máta, táta, prarodiče, 

sourozenci 

Co je to „doma“? (komunikativní kruh, dramatizace, výtvarné činnosti…) 

● Rekord nemusí být jen sportovní- na co přijdeš, v tom se předveď Učíme se 

skákat přes švihadla – příprava na soutěž, skákání panáka, házení a chytání 

míče 

Společné akce 

 

● Den matek  - vystoupení pro maminky 

●  Rekordiáda - veselé sportovní odpoledne  / rekordům se meze nekladou / 

● Celodenní výlet ŠD 

 

 

 Kompetence 

Sociální a personální 

Občanské 

Komunikativní 

Pracovní 

 
 

 

 

Poznámka: 

Svátek práce 1.5. 

Den hasičů 4.5. 

Den vítězství, Den matek 8.5. 

Mezinárodní den rodiny 15.5. 

Den otevírání studánek 31.5. 

Akademie 

 

  

  



 

X.  ČERVEN -  „ dobrodružství nejen s opičkou“ 

  

1. týden : Děti celého světa 

2. týden : Zajímavosti našeho kraje- návrhy na výlety 

3. týden : Opička nám vypráví o dobrodružství z cest 

4. zýden : Těšíme se na prázdniny 

  

 Činnost v odděleních 

Opička se vrátila do ČR- najdeme ji nový domov. 

● život v jiných zemích - opička vypráví…. 

● Poznáváme okolí svého bydliště- Naše nejbližší okolí , náš kraj (zajímavosti 

Olomouckého kraje, památky, příroda, města), naše republika.Hledání souvislostí a 

vytváření pocitu sounáležitosti -  vyprávění, beseda, výtvarné činnosti, stavby z písku 

- soutěž družstev, malujeme na chodník, míčové hry 

● Jaké budou prázdniny- malujeme, vyprávíme si o tom na co se těšíme, poučení o 

bezpečnosti. 

 Společné akce 

 

● „Den dětí“ – vyhodnocení celoroční hry 

 

Kompetence 

K trávení volného času 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a personální 

 
Poznámka: 

Mezinárodní den dětí 1.6. 

Den otců 19.6. 

 

   

 

Změna programu vyhrazena v souvislosti s provozními podmínkami, počasím a 

individuálními potřebami dětí. 

Obsah tohoto dokumentu není uzavřen a bude průběžně doplňován.dokument je platný  

od 1. 9. 2022                   vedoucí vychovatelka     Kozáková Soňa 

 



                                                                                      

Projektový den : Arktida  

 
ARKTIDA je polární oblast okolo severního pólu. Arktidu můžeme nazývat také "Zemí 
půlnočního slunce", jeji oficiální jméno vzniklo z řečtiny a znamená "medvěd", kvůli lokalizaci 
souhvězdí Malý medvěd a Velká medvědice. 

zeměpisná poloha: oblast na sever od severního polárního kruhu 

ostrovy : Grónsko 

vody: Severní ledový oceán - na něm prakticky Arktida pluje 

krajiny : Aljaška, Island, Grónsko 

teplota: 
v zimě se pohybuje okolo −30 až −40 °C.  

Nejnižší naměřená teplota je zde −56 °C, nejvyšší +6 °C. 

flóra:na severu jen mechy a lišejníky  

V tundře se nachází bříza zakrslá a vrba laponská 

Fauna: zřídka se vyskytují pouze ještěrka živorodá a zmije obecná. 

Nejseverněji žijící živočichové jsou lední medvěd, polární liška a vlk, V Severní Americe soby či 
pižmoně. 

Obyvatelstvo:  Eskymáci a Laponci 

Hospodářství : těžba ropy 

 

 

Grónsko: / Zelená země / 
Grónsko je největší ostrov na světě 
jazyk: Grónština 
Doprava:V zemi nejsou železnice a prakticky 
žádné silnice. Význam proto má letecká a námořní doprava. 
Hlavní město : Nuuk 

Děti se naučí píseň : Grónská písnička ( Jaromír Nohavica ) 

1. Daleko na severu je Grónská zem,   2. Mají se bezvadně, vyspí se moc, 

   žije tam Eskymačka s Eskymákem,    půl roku trvá tam polární noc, 

   [: my bychom umrzli, jim není zima,    [: na jaře vzbudí se a vyběhnou ven, 

   snídají nanuky a eskima. :]      půl roku trvá tam polární den. :] 

 

  3. Když sněhu napadne nad kotníky, 4. Pokaždé ve středu, přesně ve dvě 

      hrávají s medvědy na četníky,     zaklepe na na íglů hlavní medvěd: 

      [: medvědi těžko jsou k poražení,        [: "Dobrý den, mohu dál na vteřinu? 

       neboť medvědy ve sněhu vidět není. :]      Nesu vám trochu ryb na svačinu." :] 

       

   5. V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí,     6. Tak žijou vesele na severu, 

       psi venku hlídají před zloději,          srandu si dělají z teploměrů, 

       [: smíchem se otřásá celé íglů,                       my bychom umrzli, jim není zima                               

       neboť medvěd jim předvádí spoustu fíglů. :]   neboť jsou doma a mezi svýma. :] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_oblast
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_p%C3%B3l
https://www.invia.cz/dovolena/arktida/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_pol%C3%A1rn%C3%AD_kruh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_ledov%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tundra
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza_zakrsl%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrba_laponsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Brka_%C5%BEivorod%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmije_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1ka_pol%C3%A1rn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sob_pol%C3%A1rn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%BEmo%C5%88_severn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A1_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mo%C5%99n%C3%AD_doprava


 

           

Projektový den: Severní Amerika 

Severní Amerika je po Asii a Africe třetím největším kontinentem. Patří k ní Spojené státy 

americké, Kanada, země střední Ameriky a Karibské ostrovy. Jméno Amerika dostal 

kontinent po italském mořeplavci Amerigo Vespuccim. 

Zeměpisná poloha: Severní Amerika je ohraničená na severu Severním ledovým oceánem, 

na východě Atlantským oceánem, na jihu Jižní Amerikou a na západě Tichým oceánem. 

Jazyk: angličtina, španělština, francouzština 

Obyvatelstvo: Původními obyvateli byli Indiáni a Inuité (Eskymáci), kteří dnes tvoří 

nejmenší skupinu - 1,5% populace. Většinu populace tvoří Evropané - okolo 66% populace. 

Dalšími obyvateli jsou Hispánci, Asiaté a Afroameričané. 

Největší země: V Severní Americe se nachází 23 nezávislých států a 21 závislých území.  

Největší zemí je Kanada. Hlavní město je Ottawa  

 

Nejvíce zalidněnou zemí v Severní Americe jsou Spojené státy americké (USA)  

s 327 606 020 lidmi. Hlavní město je Washington D. C.                                                                           

Největší řeka: Mississippi 

Nejvyšší pohoří: Kordillery 

Fauna: Ve volné přírodě v USA najdeme např. černého medvěda, vlka, ryse a bizona. Ve 

vodách žijí mohutní aligátoři, kajmani, lvouni a lachtani. V lesích pak můžeme narazit na 

losa amerického, lišku, vydru a bobra. Bobr je národním zvířetem Kanady.  

Flora: USA má spoustu zalesněného prostoru. V horách jsou spíše listnaté a smíšené stromy 

jako javor, jilm, bříza. Na jihu země v subtropickém pásmu nalezneme platany, palmy a 

magnólie. V národním parku Everglades na Floridě roste hustý subtropický les a mangrovové 

porosty. Na jihozápadě najdeme zase pro změnu polopouště s kaktusy a agáve. Několik tisíc 

let staré sekvoje nalezneme v Sierra Nevadě. 

Památky: Socha svobody v New Yorku je symbolem USA. Bílý dům je oficiálním sídlem a 

pracovištěm prezidenta Spojených států amerických, nachází se ve Washington D. C. Kanada 

je proslulá ledním hokejem, který je v zemi nejpopulárnějším sportem. Wayne Gretzky je 

bývalý kanadský hokejista a je považován za jednoho z nejlepšího hráče všech dob. 

  

Hospodářství: Nejvyspělejším hospodářstvím na světě je USA - těžba ropy a zemního plynu, 

dřevozpracující průmysl, textilní a oděvní průmysl a potravinářský průmysl - Coca cola, 

Pepsi cola, McDonald’s. 

Doprava: Automobilismus hraje klíčovou roli v celé americké kultuře. Na rozdíl od 

evropských zemí hraje letecká doprava velkou roli i ve vnitrostátní dopravě. 

 

 



 

Projektový den: Jižní Amerika ( Peru  )                           

Peru, plným názvem Peruánská republika je třetím největším státem 

jihoamerického kontinentu.   

Hlavní město: Lima 

Zeměpisná poloha: Nachází se na severozápadě Jižní Ameriky. Sousedními státy jsou 

Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie a Ekvádor. 

Jazyk: Španělština 

Obyvatelstvo: 45% obyvatelstva Peru jsou potomci původních Indiánů 

Největší města: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo 

Největší řeka: Amazonka 

Nejvyšší hora: Huascarán (6768 m. n. m.) 

Fauna: Medvěd brýlatý, tučňák Humboldtův, rosnička tečkovaná, skalňák andský - pták, 

ještěrka velkohlavá 

Flora: Orchidej, Puja, Peruánská bavlna, Mahagon 

Jídlo: Ceviche je pokrm ze syrových ryb, oblíbený v přímořských oblastech latinské 

Ameriky. 

Hospodářství: měď, ryby a rybí výrobky, zinek, káva, ropa, olovo 

Doprava: Jedna z nejobdivuhodnějších železnic světa vede z Limy do vnitrozemí do La 

Oroya a měří 170 km. Silnice v Peru tvoří tři důležité skupiny: dálnice, vnitřní silnice a 

spojovací sítě. Důležitou dopravní spojnicí je Panamerická dálnice (3337 km). Letecká 

doprava je též důležitá, ale bohužel většina Peruánců na ni nemá prostředky. 

Teplota: Teploty se liší v závislosti na nadmořské výšce a pohybují se v rozmezí -7°C až 

21°C. 

Zajímavosti: Na čarodějnickém trhu v bolivijském La Paz, nejvýše položeném městě světa 

můžete koupit všelijaké lektvary a amulety. Ženy tkají jejich tradiční vzory v koberce, šály a 

zdobí jimi šperky. 

Památky: Machu Picchu jsou ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v 

peruánských Andách. Titicaca představuje nejvýše položené splavné jezero na světě. 

Nachází se v nadmořské výšce 3810 metrů na hranici států Peru a Bolívie a má plochu 

8300km³.  

 

 

 

 

 



 

 

Čína – Čínská lidová republika 

znak:                                               vlajka: 

  

  

 

poloha: východní Asie, třetí největší stát světa (po Rusku a Kanadě), tradičně se označuje 

poloha Číny jako dálný východ (společně s Japonskem), na západě břehy Číny omývá Žluté 

moře, Východočínské a Jihočínské moře (součást Tichého oceánu), 

obyvatelstvo: Číňané, nejlidnatější země na světě, 

měna: čínský juan 

jazyk: čínština, písmo – mandarínština, 

你好 nichao (nihao) – ahoj 

谢谢 siesie  (xiexie) – děkuji 

再见 caj-ťien (zaijian) – na shledanou 

města: hlavní město je Peking, další významná města jsou např. Šanghaj nebo nejlidnatější 

město Čchung-čching, 

čínská kuchyně: typickými jsou např. bambusové výhonky, houba Ucho Jidášovo, tofu, 

koření zázvor, známými pokrmy jsou Kuřecí kung-pao, Pekingská kachna, jarní závitky či 

Šuej-ču-žou, tradičně se používají jídelní hůlky, Číňané pijí nejraději zelený čaj, 

příroda: nejvyšší pohoří Číny i světa je Himálaj, kde se na hranici s Nepálem nachází i 

nejvyšší hora světa Mount Everest (Ču-mu-lang-ma feng), v Číně se nachází se i nejdelší řeka 

Asie Jang-c-tiang, další velká řeka je např. Žlutá řeka (Chuang-che), pěstuje se zde mj. rýže a 

čaj, žije zde množství různých druhů zvířat, k nejtypičtějším patří panda velká (živí se 

bamb.výhonky), dále např. cibetky, nosorožci, velbloudi, leopardi, vlci, tapíči, různé druhy 

opic, dikobrazi, dokonce i tygři, ale také velké množství různých ptáků, 

vynálezy: papír, střelný prach, kompas, knihtisk, 

nejznámější svátky: Čínský nový rok - slaví se v rozmezí konce ledna až února a hlavní část 

svátků trvá 15 dní,  poslední den oslav je Svátek lampionů (den úplňku, kdy rodiny zapalují 

lampiony), Svátek dračích lodí (závody dračích lodí). 

zajímavosti: terakotová armáda, čínský zvěrokruh (12 zvířat), zvláštní hudební nástroje - 

housle erhu, kytara pipa, čínská flétna citera,  dechový nástroj suona, čínský národní kroj, 

Velká čínská zeď, Šanghajská věž - druhá nejvyšší budova na světe, čínský drak – 

mytologický symbol zpodobňující štěstí a nesmrtelnost, 

čínské deskové hry: čínské šachy, čínská dáma, karty, mandžong, u nás děti hrají např. 

Jumanji, Sedm draků, Tsuro, Catan, čínskou dámu a mnoho dalších. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bambus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ucho_Jid%C3%A1%C5%A1ovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1zvor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%99ec%C3%AD_kung-pao
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pekingsk%C3%A1_kachna
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0uej-%C4%8Du-%C5%BEou&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADdeln%C3%AD_h%C5%AFlky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_%C4%8Daj
https://archiv.epochtimes.cz/200803164708/Virtuoska-na-erhu-Xiaochun-Qi-okouzluje-v-predstaveni-souboru-Shen-Yun-sve-publikum.html
https://archiv.epochtimes.cz/2011030916371/Pipa-tradicna-cinska-gitara.html
https://archiv.epochtimes.cz/2010040712953/Kam-az-saha-melodie-starobyle-citery.html
https://archiv.epochtimes.cz/2011020216124/Suona-cinsky-nastroj-dodavajuci-orchestru-Shen-Yun-Performing-Arts-nadych-jedinecnosti.html


 

Austrálie – Australské společenství 

znak:                                               vlajka: 

  

  

  

 

poloha: jižní polokoule na stejnojmenném kontinentu, který tvoří i velký ostrov Tasmánie a 

množství menších ostrovů v Jižním, Indickém a Tichém oceánu, je to nejstarší, nejplošší a 

nejsušší obydlený kontinent s nejméně úrodnou půdou, 

obyvatelstvo: Australané, ale původní obyvatelé byli Austrálci, v 17. stol. sem byli 

transportováni trestanci z Velké Británie a později se sem stěhovali i další Evropané (zlatá 

horečka), a tak zde postupně začala růst populace, 

měna: australský dolar, 

jazyk: australská angličtina, 

města: hlavním městem je Canberra a největším Sydney, další důležité městské oblasti v 

zemi jsou Melbourne, Brisbane, Perth a Adelaide, 

kuchyně: díky vhodnému podnebí je zde velmi oblíbené grilování, za národní jídlo se 

považuje masový koláč, zvláštností australské kuchyně je také Vegemite, tmavě hnědá 

pomazánka s kvasnicovým extraktem, 

příroda: převážná většina australského povrchu má pouštní nebo polopouštní charakter, jsou 

tu ale i tropické deštné lesy, najdeme zde velké množství pláží, žijí tu typická zvířata jako 

různé druhy klokanů (víc než lidí), medvídek koala, ptakopysk, ježura, pes Dingo, pták emu, 

ledňáčci, žije zde také 10 z celkových 15 nejjedovatějších hadů na světě, rostou zde 

eukalypty a akácie, 

hudba: mezi nejznámější australské kapely patří např. AC/DC, Bee Gees, INXS, Savage 

Garden, Midnight Oil, ze sólových umělců Kylie Minogue, Jason Donovan, Olivia Newton-

John (narozená v Anglii) – známá z  muzikálu Pomáda,   

zajímavosti: 

- v Austrálii je více než 500 národních parků, které doplňují tisíce dalších rezervací a 

chráněných území, 

 - dvě významné australské stavby byly zapsány na seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO: budova Opery v Sydney - nejikoničtější stavba v zemi (r.1973), Královská 

výstavní budova v Melbourne navržená pro mezinárodní výstavy (v letech 1880 a 1888).  

 

  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie_(kontinent)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tasm%C3%A1nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indick%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Canberra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sydney
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_Austr%C3%A1lii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Melbourne
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brisbane
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perth
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adelaide
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vegemite
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semiaridn%C3%AD_podneb%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ptakopysk_podivn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEura_australsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dingo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emu_hn%C4%9Bd%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Led%C5%88%C3%A1k_obrovsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Led%C5%88%C3%A1k_obrovsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/AC/DC
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bee_Gees
https://cs.wikipedia.org/wiki/INXS
https://cs.wikipedia.org/wiki/Savage_Garden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Savage_Garden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Midnight_Oil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kylie_Minogue
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jason_Donovan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olivia_Newton-John
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olivia_Newton-John
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pom%C3%A1da_(film)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera_v_Sydney
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_v%C3%BDstavn%C3%AD_budova_(Melbourne)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_v%C3%BDstavn%C3%AD_budova_(Melbourne)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Melbourne


 

  

 

VELKÁ BRITÁNIE                                                       

- Unie čtyř zemí: Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko 

- Severozápadní pobřeží evropské pevniny 

- Jazyk: angličtina 

- Státní zřízení: království (královna Alžběta II.), demokracie 

- Hlavní město: Londýn 

- Významná města: Bristol, Oxford, Liverpool, Manchester, Edinburgh, Glasgow 

- Nejméně lesů v Evropě 

- Největší volně žijící zvíře je jelen. Dále zde žijí lišky, hraboši, rejskové, myši a veverky. 

- Chov skotu, chov ovcí 

- Nejvýznamnější řeka je Temže, leží na ní Londýn. 

- Památky: Stonehenge, Tower Bridge, Big Ben, Westminsterský palác 

- Významní rodáci: Král Artuš, Charles Darwin, William Shakespeare, Charlie Chaplin, 

Robin 

Hood, Sherlock Holmes, Isaac Newton, kapela The Beatles 

- Zajímavosti: lochnesská příšera, shetlandský pony, anglický buldok, červené dvoupatrové 

autobusy, vřesoviště, kostkovaná sukně kilt, tradiční čaj o páté, skotská whiskey, angličtí 

gentlemani 

- Typická jídla: anglická bohatá snídaně, fish and chips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AFRIKA 

- Kolébka civilizace, druhý největší světadíl 

- Obyvatelstvo: 3000 etnických skupin 

- Velmi teplé podnebí 

- Černošské obyvatelstvo v kmenových vesnicích, živí se zemědělstvím. Pěstují proso, 

brambory, rýži, arašídy, kokosové ořechy, banány, kávu, čaj. 

- Velké rozdíly mezi státy, většina států jsou chudé 

- Nejbohatším a nejvyspělejším státem je JAR 

- Na severu poušť Sahara 

- Nejvyšší hora Kilimandžáro 

- Tropické pralesy a savany: lvi, sloni, žirafy, hroši, nosorožci, krokodýli, zebry, gorily, 

šimpanzi, 

plameňáci, pštrosi 

- Kamenné pyramidy v Egyptě u řeky Nil – hrobky faraonů 

- Státy: Egypt, Libye, Somálsko, JAR, Ghana, Pobřeží slonoviny, Tunisko, ostrov 

Madagaskar 

 

TANZANIE 

- Hlavní město: Dodoma 

- Jazyky: svahilština, angličtina, africké jazyky 

- Vývoz: káva, bavlna, ořechy kešu, tabák 

- Republika 

- Jezera Malawi, Tanganika a část jezera Ukerewe (Viktoriino) 

- Patří k ní ostrov Zanzibar 

- Národní park Serengeti 

- Těží se zde zlato a diamanty 

 

 

 

 



 

 

Švédsko 

Poloha : je jedním ze severských států na Skandinávském poloostrově v severní Evropě 

 

 

 

Jazyk : švédština 

Hl.město :Stockholm 

Měna: švédská koruna 

Hospodářství: lesní - těžba dřeva     

Jídlo: ryby a mořské plody, ale také sobí maso 

Filmy a zábava : Pipi dlouhá Punčocha - známá u nás 

      kapela ABBA 

Sport: především zimní sporty, lyžování a hokej, ale vynikají také ve florbalu. 

Osobnosti: Alfred Nobel - fyzik 

Zajímavosti: Ikea - také u nás 

          : Kromě tradičních svátků mají Švédi i dny jídla - slaví den vaflí nebo den                    

                       skořicových šneků.                        

                     : V místech blízko polárního kruhu není výjimkou, že den má jen 3 hodiny s  

                         slunečního svitu. To vše ale kompenzuje krásné léto. 

Příroda: Švédsko má všechno, co si milovník přírody může přát: 

-vysokohorské hřebeny 

- horské řeky s vodopády  

- prosluněné nekonečné pláže a půvabně zvlněnou krajinu v jižním Švédsku 

Fauna a flora: Los  evropský, sob polární, lišky, vlci a medvědi 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seversk%C3%A9_st%C3%A1ty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel


 

Š u m p e r k 
Šumperk je město na severu Moravy - v olomouckém kraji, na řece Desné, na jihozápadním 

okraji Jeseníků.  

Osada byla založena pod jménem Schönberg ("krásný vrch").  

Šumperk bývá nazýván také „ malou Vídní“. 

Bývá nazýván „živá brána Jeseníků“ 

 Počet obyvatel: přibližně 25 tisíc 

 Byl založen ve 13. století. 

Památky: radnice, kostel sv. Barbory,  kostel Zvěstování P.Marie,  kostel sv. J. Evangelisty, 

 Evangelický kostel,  Geshaderův dům, Vlastivědné muzeum, divadlo, Morový sloup na 

náměstí, budova Obchodní akademie     

Doprava: železniční, městská hromadná doprava, letecká 

Družba: Německo, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Finsko, Rakousko, Bělorusko, 

Itálie,Mikulov 

Zajímavosti: Mezinárodní folklórní festival, Město čte knihu, Slavnosti města Šumperk, Majáles 

Významní sportovci: Jiří Dopita – hokej,  Aleš Valenta – Freestyle lyžování,  Ivana Večeřová-

basketbal 

 Průmysl: V historii se v Šumperku rozvíjel především textilní průmysl - Hedva, Moravolen, 

              v 19. století se zde vyráběl damašek a manchester 

 Významné firmy dnes:  Dormer Pramet – výroba řezných nástrojů, Urdiamant – výroba 

diamantových nástrojů,  Škoda – Pars – výroba a oprava kolejových vozidel, Apator – Metra – 

výrobce termostatů, teploměrů atd. 

 Šumperk má několik mateřských škol, základních škol, středních škol, vyšších odborných 

škol 

a 3 pobočky vysokých škol. 

  - rozloha: 5 267 km² 

- počet obyvatel: 640 508 

 - nejvyšší bod: Praděd ( 1491 m ) 

- krajské město: Olomouc 

- poloha: leží na severu Moravy 

- okresy: Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov 



 

- velká města: Olomouc, Jeseník, Šumperk, Prostějov, Přerov, Litovel, Hranice, Mohelnice, 

Zábřeh, Uničov, Šternberk 

POVRCH : 

-  Jeseníky – nejvyšší hora Praděd ( 1491 m) 

-  Hornomoravský úval- lemovaný Drahanskou a Zábřežskou vrchovinou 

-  Hranická propast – nejhlubší propast u nás ( 289,5 m) 

-  Chřiby, Podbeskydská pahorkatina, Oderské vrchy 

 Turistické oblasti: Jeseníky, Chřiby, CHKO Litovelské Pomoraví- Mladečské jeskyně, Č 

Chráněná území: CHKO Jeseníky, Litovelské Pomoraví 

Národní přírodní rezervace: Šerák- Keprník, Žebračka 

 VODSTVO -řeky: 

Morava- pramení v Jeseníkách - přítoky: Desná, Oskava, Bečva, Romže, Haná - odvádí vodu do 

Černého moře 

Odra - pramení v Oderských vrších - teče do Moravskoslezského kraje 

Rybníky: Častava 

Minerální prameny: Teplice nad Bečvou, Lipová- Lázně, Bludov, Velké Losiny, Lázně Skalka, 

Jeseník, Slatinice 

Zemědělství - oblast Haná – část Hornomoravského úvalu - jedna z nejúrodnějších oblastí 

země - sladovnický ječmen, cukrovka, pšenice, kukuřice , zelenina, ovoce, chmel – u 

Olomouce 

- pastevectví, živočišná výroba, chov krav 

 Průmysl : - potravinářský – mlýny, pekárny, mlékárny, pivovary…) 

- strojírenství - oděvní průmysl Prostějov 

 Naše NEJ: 

- nejvyšší bod Moravy – Praděd – 1491 m 

- nejnižší bod – Hranická propast – 289,5 m 

- nejúrodnější území – Haná 

 Hrady a zámky: 

Hrad Bouzov - točena pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci 

Zřícenina hradu Helfštýn - každoročně se zde koná přehlídka uměleckých kovářů 

Hrad Šternberk –  založen v polovině 13. století 

Hrad Mírov 



 

Zámek Úsov 

Zámek Náměšť na Hané 

Zámek Velké Losiny 

Zámek Sobotín – natáčela se tady pohádka Princezna zakletá v čase 

Zámek Jánský vrch ( v  Javorníku ) - vzácná sbírka dýmek 

  

Jeskyně: 

Mladečské jeskyně - našlo se zde mnoho koster lidí a jejich nástrojů z doby kamenné 

Javořičské jeskyně, 

jeskyně Na Pomezí ( u Jeseníku ) 

 NEJ města: 

Olomouc - Horní náměstí se Sloupem Nejsvětější trojice – je v seznamu UNESCO 

OLOMOUCKÝ ORLOJ -se zde nachází od konce 15. století. Centrální ciferník představuje 

polohu planet. Je zde znázorněna jízda králů, chemik a dělník. 

FLÓRA Olomouc -  mezinárodní zahradní veletrh, ZOO Olomouc, Olma Olomouc, Nestle 

Olomouc 

  

Prostějov – proslavený oděvním průmyslem – OP Prostějov 

Jeseník –   Priessnitzovy lázně 

Velké Losiny – lázeňské město, kde se léčí nemoci zad a kloubů. 

Zábřeh – narodil se tady Jan Eskymo Welzl – náčelník Eskymáků a cestovatel 

Velké Losiny – lázně 

  

Zajímavosti: Pravé olomoucké tvarůžky – výroba v Lošticích, co je tvarůžek? 

                            Zrající sýr s pikantní chutí  typickou vůní. Většinou bývá ve tvaru 

kroužků,              

                            kotoučků a tyčinek. 

Praděd - nejvyšší hora na Moravě na jeho vrcholu je televizní vysílač a restaurace 

  

 

  



 

 

Česká republika 
Česko-plným názvem Česká republika je vnitrozemským státem, 

ležícím ve střední Evropě. 

 Hlavní město: Praha                              prezident : Miloš Zeman 

Rozloha: 78 871 km²     

Počet obyvatel:   10 701 777 

 Česká republika sousedí se 4 státy:   Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko 

  

Státní symboly:  vlajka České republiky, velký státní znak – symbolizuje státní moc, je umístěn 

na veřejných budovách,soudech, radnicích malý státní znak -  používá se v korespondenci  na 

razítkách mezi státními  institucemi standarta prezidenta České republiky – právo ji používat 

má jen prezident 

Státní hymna ČR:  „ Kde domov můj“ , text napsal Josef Kajetán Tyl, 

                             hudbu složil František Škroup 

Základní měna :   Koruna česká ( Kč) 

Od 1. ledna 2000 bylo zřízeno 14 krajů, hlavou každého kraje je hejtman, pouze hlavou 

Prahy je primátor. 

 Největší města: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc 

 Zajímavosti:   

- nejvýše položený bod Česka – Sněžka ( Krkonoše ) - 1602 m 

- nejníže položený bod – Hřensko -  115 m nad mořem 

 Nerostné suroviny: 

- hnědé uhlí – Sokolov, Most Cheb 

- černé uhlí – Cheb, Karviná 

- kaolín – západní Čechy 

- vápenec – Český kras 

  

 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1349&hl=cs&sxsrf=ALiCzsZk4t6_2ZZS8MDEjltewI42Q0soEA:1662401553883&q=%C4%8Desko+hlavn%C3%AD+m%C4%9Bsto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMzNKtSSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzFnEKnqkN7U4O18hIyexLO_wWoXcI7OLS_IBkKHhF0IAAAA&ved=2ahUKEwj8kd-woP75AhXVXvEDHQUrD0YQ6BMoAHoECFMQAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1349&hl=cs&sxsrf=ALiCzsZk4t6_2ZZS8MDEjltewI42Q0soEA:1662401553883&q=Praha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMzNKlQCs0wry9O1ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMWsbIGFCVmJO5gZdzFzsTBAADbu8aHRAAAAA&ved=2ahUKEwj8kd-woP75AhXVXvEDHQUrD0YQmxMoAXoECFMQAw
https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1349&hl=cs&sxsrf=ALiCzsZk4t6_2ZZS8MDEjltewI42Q0soEA:1662401553883&q=%C4%8Desko+rozloha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMzNKtSSyk620s_JT04syczPgzOsEotSExex8h3pTS3Ozlcoyq_Kyc9IBACUflMDOQAAAA&ved=2ahUKEwj8kd-woP75AhXVXvEDHQUrD0YQ6BMoAHoECE4QAg


 

 

V čem jsme nejlepší : 

- světoznámá výroba skla – Karlovy Vary, Nový Bor,  Liberec 

- výroba porcelánu – Karlovy Vary, Plzeň 

 Vyvážíme : 

- chmel -  Žatec, Louny, Litoměřice 

- pivo – Plzeň - Prazdroj 

- automobily – Plzeň - Škoda 

Významné jsou lázně  – Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně  

  

  

EVROPA 
Evropa je druhý nejmenší světadíl Země, menší je už jen Austrálie. Na východě 

sousedí Evropa s pohořím Ural, nejzápadnějším bodem je Cabo a Roca v Portugalsku. 

Na jihu ji odděluje od Afriky Středozemní moře, nejsevernějším bodem evropské 

pevniny je Nordkapp v Norsku. 

Směrem od severu k jihu se otepluje. 

V Evropě je mnoho zajímavostí k vidění, např. Itálie – Řím – Koloseum, Francie – Paříž 

– Eiffelova věž, nejvyšší pohoří Evropy – Alpy – nejvyšší hora Elbrus 5642m, další 

známá hora Montblanc 4807m. 

Mluví se zde 100 různými jazyky. 

Srdcem Evropy je Česká republika. 

   
  

  

           


