
SLAVÍME STÉ NAROZENINY NAŠÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Celý týden od 22. 10. – 26. 10. 2018 jsme ve třídě Motýlek získávali vědomosti a znalosti  

o naší vlasti. Děti shlédly mj. prostřednictvím PC mnoho tematických obrázků a vyslechly 

nejrůznější nahrávky. K motivaci přispěli také rodiče, kteří dětem svolili vzít do školky 

interaktivní pomůcky a knihy o ČR. Každý den nesl název části hlavního tématu.  

 

Pondělí: Kde žijeme a jak vypadá naše Česká republika? 

- seznámili jsme se s tvarem naší republiky, pověděli jsme si o funkci našich hranic a každý si 

postavil své obydlí, které zabezpečil hranicemi z krepového papíru 

- pozorovali jsme mapu naší vlasti a z papíru jsme vytvořili naší republiku včetně pohoří  

a vodstva 

- seznámili jsme se s básněmi „28. říjen“ a „Naše hymna“ 

 

Úterý: Státní symboly České republiky 

- vyslechli jsme Pověst o Bruncvíkovi – s vysvětlením shlédli lva, naše státní symboly, znaky 

 a některé si děti namalovaly či vybarvily 

- tupováním jsme vytvořili mapu naší vlasti a tuší dokreslili náš život v ní 

- seznámili jsme se s básní  „Vlajka“ a  „Malý znak“, na vycházce jsme hledali velký st.znak  

- z barev trikolory jsme slepili slavnostní řetěz 

 

Středa: Lipový den 

- při ochutnávce lipového čaje jsme se seznámili se symbolem naší vlasti – lípou, kterou jsme 

si muchláží z papíru vytvořili, z frotáží lipových listů a kůry jsme vytvořili strom a popsali 

jeho části. Lípu jsme vyhledávali na vycházce v okolí. 

 

Čtvrtek: Sto let naší vlasti 

- nejstarší děti navštívily Městskou knihovnu a vypůjčily si mnoho tematických knih 

- deset nejstarších dětí vystřihlo po deseti svíčkách z papíru a vytvořili jsme tak sto svící 

pro naši vlast, které jsme nalepili na symbolický dort  

- důstojně jsme vyslechli naší hymnu s vysvětlením a porozuměním textu 

- shlédli jsme naši republiku před rozdělením se Slovenskem a vyslechli jsme slovenskou 

pohádku 

 

Pátek: O našem prvním panu prezidentovi 

- shlédli jsme portrét i malbu T. G. Masaryka, vyslechli a zazpívali jeho oblíbenou píseň „Ach 

synku, synku“. Ukázali jsme si, jak se dřív oralo. 

 



  

  

  

 


