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Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku.  
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Česká republika- demokratický stát                         Doplňuj neúplné věty, * rozhodni se pro správnou možnost, vyřeš si křížovku s tajenkou. 

 

Česká republika leží ve ____________ Evropy. Ze všech stran je obklopena ________________, je to tedy _____________________ stát.                  

ČR vznikla ___________________ rozdělením _________________________.ČR je demokratickým státem- vysvětli_____________________ 

___________________________________________________. V ČR žije zhruba _________________ obyvatel. Jsou to __________________ 

__________________________ a příslušníci národnostních * většin       menšin. Jmenuj nějaké______________________________________. 

Největším a zároveň hlavním městem ČR je ________________, kde žije přes__________________ obyvatel. Hlavní město _______________  

je sídlem (jmenuj co nejvíc)______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ČR je průmyslově vyspělá země. Nerostné zdroje jsou však omezené. Z jiných států musíme dovážet hlavně _____________________________. 

Evropské státy usilující o vytvoření jednotné Evropy jsou sjednoceny do ______________________________________.                                             

ČR patří k zakládajícím členům OSN, je členem NATO a je členským státem EU.                                                                                                                                                        

EU sdružuje v současné době  *    27      7     77 států Evropy.  

Česká republika je členem EU od *  1 . května 1993         1 . května 2 004        1 . května 1989.  

Ve většině členských zemí EU užívají obyvatelé jednotnou měnu __________.  

Sídlo evropských institucí, evropského parlamentu je v * Berlíně     Bruselu.  

 

 



Tato křížovka ti vysvětlí jeden z významů slova demokracie. 

 

 

 

 

1.   Místo, kde se stékají dvě řeky. 

 

    *      
 

 

2.  Jedna z dovážených surovin do ČR. 

 

    *      
 

 

3.   Název univerzity v Praze. 

 

    *      
 

 

4.  Název mezinárodního hudebního festivalu:    Pražské … 

 

    *      
 

 

5.   Patron české země : svatý … 

 

    *      
 

 

6.   Do světa se vyváží náš… 

 

    *      
 

 

7.  Největší pražské divadlo otevřené roku 1883. 

 

    *      
 

 

8.   Křestní jméno našeho prezidenta. 

 

    *      
 

 

9.   Příjmení našeho prezidenta. 

 

    *      
 

 

10.  Národnostní menšina. 

 

11.  Nejvyšší zákon státu. 

 

12.  Severoatlantická aliance jinak… 

 

    *      

          

    *      

          

    *      
 



Česká republika- demokratický stát                         Doplňuj neúplné věty, * rozhodni se pro správnou možnost, vyřeš si křížovku s tajenkou. 

 

Česká republika leží ve středu Evropy. Ze všech stran je obklopena pevninou, je to tedy vnitrozemský stát.                  

ČR vznikla 1. ledna 1993  rozdělením Československa. ČR je demokratickým státem- vysvětli: právo a spravedlnost je zaručeno všem lidem 

___________________________________________________. V ČR žije zhruba 10 milionů obyvatel. Jsou to Češi, Moravané a Slezané 

__________________________ a příslušníci národnostních * většin       menšin. Jmenuj nějaké:      _Romové, Poláci, Němci________. 

Největším a zároveň hlavním městem ČR je Praha,  kde žije přes_1 milion ___ obyvatel. Hlavní město Praha 

je sídlem (jmenuj co nejvíc)   prezidenta republiky, vlády,  parlamentu, státních úřadů, kulturních institucí… 

ČR je průmyslově vyspělá země. Nerostné zdroje jsou však omezené. Z jiných států musíme dovážet hlavně      ropu a zemní plyn_. 

Evropské státy usilující o vytvoření jednotné Evropy jsou sjednoceny do _Evropské unie_____.                                             

ČR patří k zakládajícím členům OSN, je členem NATO a je členským státem EU.                                                                                                                                                        

EU sdružuje v současné době  *    27      7     77 států Evropy.  

Česká republika je členem EU od *  1 . května 1993         1 . května 2 004        1 . května 1989.  

Ve většině členských zemí EU užívají obyvatelé jednotnou měnu _Euro_.  

Sídlo evropských institucí, evropského parlamentu je v * Berlíně     Bruselu.  

 

 

 



Tato křížovka ti vysvětlí jeden z významů slova demokracie. 

 

 

 

1.   Místo, kde se stékají dvě řeky. 

 

    *S O U T O K 
 

 

2.  Jedna z dovážených surovin do ČR. 

 

  R O *P A     
 

 

3.   Název univerzity v Praze. 

 

  K A *R L O V A  
 

 

4.  Název mezinárodního hudebního festivalu:    Pražské … 

 

   J *A R O    
 

 

5.   Patron české země : svatý … 

 

    *V Á C L A V 
 

 

6.   Do světa se vyváží náš… 

 

P O R C *E L Á N   
 

 

7.  Největší pražské divadlo otevřené roku 1883. 

 

N Á R O *D N Í    
 

 

8.   Křestní jméno našeho prezidenta. 

 

  M I *L O Š    
 

 

9.   Příjmení našeho prezidenta. 

 

Z E M A *N      
 

 

10.  Národnostní menšina. 

 

11.  Nejvyšší zákon státu. 

 

12.  Severoatlantická aliance jinak… 

 

   R *O M O V É  

          

   Ú *S T A V A  

          

  N A *T O     
 


