
6. ročník (týden od 29. 3.) 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 17 a 18. Vypracujte úkoly v pracovním 

sešitě na straně 16 a 17. Zápis do sešitu: 

Téma: Členovci 

3. KORÝŠI 

- žijí ve sladké i slané vodě, někteří na souši 

- tělo složeno z hlavohrudi a zadečku 

a velkého množství končetin (nohy, 

klepeta, tykadla, ocasní ploutvička) 

- vnější kostra = krunýř 

- dýchají žábrami nebo celým 

povrchem těla 

- oddělené pohlaví, přímý vývoj 

- schopnost regenerace  

Zástupci:  svinka obecná, buchanka obecná (plankton), rak říční 

  kreveta, krab, humr, poustevníček 

4. STONOŽKOVCI 

- žijí v půdě, pod kameny, pod kůrou stromů 

A) STONOŽKY (stonožka škvorová) 

- sploštělé tělo, mnoho článků s končetinami (na každém článku 1 pár) 

- masožravci – jed 

B) MNOHONOŽKY (mnohonožka) 

- válcovité tělo, články nesou dva páry 

končetin 

- jedí zbytky odumřelých těl rostlin a 

živočichů 
 

Podívejte se na video:  

Korýši: https://www.youtube.com/watch?v=agy_ss2Jmpw&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=30 

Rakovci: https://www.youtube.com/watch?v=qWd-_bXkIj4&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=31 

Stonožkovci: https://www.youtube.com/watch?v=W5Zdn_QVYL0&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=32 
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Občanská výchova  

Přečtěte si kapitolu Státní symboly ČR v učebnici na str. 52 až 53. 

Podívejte se na Legendu o Bruncvíkovi: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZP30sAU48k 

nebo tady:  https://www.dailymotion.com/video/x2zsrf1 

Poslechněte si naši národní hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI 

Povídání o historickém vývoji státních symbolů si můžete pustit zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=xPxZ-eoQw1k 

 A kdybyste si zároveň chtěli pocvičit angličtinu, můžete se podívat tady ☺: 

https://www.youtube.com/watch?v=H8sozOsC0Bg 

 

Zápis do sešitu a úkoly:  

 

Téma: Státní symboly ČR  

- předměty určené ústavou 

Ústava ČR = nejdůležitější státní dokument  

→ základní pravidla uspořádání společnosti 

→ pravomoci prezidenta, parlamentu, vlády, soudů 

→ základní lidská a občanská práva 

 

Státními symboly České republiky jsou:  

velký a malý státní znak 

státní barvy 

státní vlajka 

vlajka prezidenta republiky 

státní pečeť a státní hymna 

 

Státní symboly a jejich používání upraví zákon. K českým symbolům se vztahuje 
zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky. 

Dalšími neoficiálními symboly jsou: 

lípa srdčitá  

korunovační klenoty. 
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Velký státní znak 

- symbolizuje státní moc 

- nejpoužívanější, na veřejných 

budovách, bankovkách, uniformách, 

dresech 

Státní znak obsahuje znaky všech 3 
zemí Českých:   

stříbrného lva ve skoku na rudém poli 
za Čechy, černou orlici na zlatém poli 
za Slezsko a stříbrno-rudě 
šachovnicovou orlici na modrém poli 
za Moravu

 

Malý státní znak tvoří červený štít, 
v němž je dvouocasý lev ve skoku se 
zlatou korunou a zlatou zbrojí. 

Malý státní znak 

- vyobrazuje pouze českého lva, jenž 
symbolizuje České království a svazek 
českých historických zemí 

- na stěnách některých institucí, 
na razítkách škol či na důležitých 
listinách (např. vysvědčení) 
Český lev je na rubu České koruny. 

 

Státní barvy = trikolóra 
 

 

Česká trikolora  

 

Česká trikolora svisle  

Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. 

S trikolórou se můžeme setkat zřídka. Používá se u pásky na medailích a různých 
linkách a šňůrkách. Především tam, kde nemůžeme použít vlajku. 

Zajímavosti:  

Česká trikolóra již kdysi dávno vlála nad Moravou jako moravský prapor. Stejnou 
trikolóru užilo i Československo. Sloužila i jako vlajka okupačního protektorátu Čechy 
a Morava. 
Naše trikolora se od slovenské liší tím, že jsou prohozeny modrá a červená barva. 
Zajímavostí je, že trikolóra Lužických Srbů je totožná, ale přesně v opačném pořadí 
(modrá je nahoře). 

https://vlast.cz/soubory/nahrane/cs_fr2.gif
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Státní vlajka 

- vytvořena ze státních barev 

- vyvěšuje se při významných 
událostech a státních svátcích 

 

 

Vlajka prezidenta republiky  

= standarta 

- smí užívat pouze prezident, označení 
jeho sídla (Pražský hrad) 

- bývá připevněna na kapotě 
prezidentských limuzín 

 

 

Státní pečeť 

- velký státní znak podložený lipovými 
ratolestmi, okolo nápis ČESKÁ 
REPUBLIKA 

- stvrzování důležitých mezinárodních 
smluv, na speciálních obálkách, 
diplomech a vyznamenáních, pouze 
v mimořádných případech 

Státní hymna 

- první sloka písně „Kde domov můj“ 

Nynější česká hymna poprvé zazněla ve hře Fidlovačka, text napsal Josef Kajetán 
Tyl a hudbu složil František Škroup. 

- slavnostní příležitosti, státní svátky, sportovní utkání  

Národní strom 

 

 

- lípa srdčitá (Tilia Cordata) 

- na standartě prezidenta, státní pečeti, 
vojenských uniformách a bankovkách

Korunovační klenoty 

 

České korunovační klenoty tvoří:  

Svatováclavská koruna, Královské 
žezlo, Královské jablko, Korunovační 
plášť, meč a kožená pouzdra. 

- v katedrále Svatého Víta 

https://vlast.cz/soubory/nahrane/vlajka3.jpg
https://vlast.cz/soubory/nahrane/standarta.jpg
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Úkol: Pro zopakování látky vyplňte přiložený pracovní list a vyplněný mi ho 

pošlete na e-mail. 

Pokud si list nemůžete vytisknout, napište textík s doplněnými slovy do sešitu a 

připište státní symboly v uvedeném pořadí.

  

 


