
Česká hymna 

 

1. Žlutě vybarvi políčka se státními symboly. 

 

HYMNA 
KORUNOVAČNÍ 

KLENOTY 
PARLAMENT 

HLAVNÍ 
MĚSTO 

STÁTNÍ ZNAK 

MĚNA ÚŘEDNÍ JAZYK 
STÁTNÍ 
VLAJKA 

NÁRODNÍ 
JÍDLO 

PREZIDENT 

VLAJKA PREZIDENTA 
REPUBLIKY 

NÁRODNÍ 
STROM 

PAMÁTNÁ 
HORA 

PEČEŤ 

 

 

2. Jak se jinak říká vlajce prezidenta republiky?  ______________________________ 

 

3. Do mapy zakresli naše hlavní město a sousední státy? Ke státům připiš hlavní města 
našich sousedů. 

 



4. Přečti si slova naší hymny. Na linky vypiš slova, kterým nerozumíš. 

 

Kde domov můj, 

kde domov můj? 

Voda hučí po lučinách, 

bory šumí po skalinách, 

v sadě skví se jara květ, 

zemský ráj to na pohled! 

A to je ta krásná země, 

země česká, domov můj, 

země česká, domov můj! 

 

 

  

 

S tím, co vypsaná slova znamenají, ti možná pomůže nápověda na dalším listu. 

 

5. Přečti si článek o vzniku naší hymny. 

Česká státní hymna se hraje i zpívá při státních svátcích a při jiných slavnostních 
příležitostech. Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, aneb 
žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v roce 1834. 

Hra zobrazovala lidovou slavnost ševců. Vznikla v době, kdy český jazyk byl 
vytlačován němčinou, a hrozilo, že zanikne. Vlastenecká píseň Kde domov můj 
zazněla v této hře a rychle se šířila mezi lid. Ten si ji opisoval a zpívali ji ve městech i 
na venkově, doma i ve školách. Rychle zlidověla a získala postavení národní písně. 
Čechy byly tedy prvním státem, který měl jako hymnu divadelní šlágr. Hudbu složil 
František Škroup. 

V roce 1918 se první sloka této písně stala úvodní částí Československé hymny. 
Oslavuje krásu naší vlasti. 

Vysvětlivky: fidlovačka = obuvnický nástroj na vyhlazování kůže. Stejně se jmenovala 
i pražská lidová slavnost, pořádána na jaře cechem pražských ševců. 

Šlágr = hudební hit   Cech = sdružení lidí stejného řemesla 



6. Nakresli si naši státní vlajku. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vybarvi znak České republiky. 

 

 

8. Českou hymnu si znovu poslechneme. Poté ji v jednotlivých týmech zazpíváme.  

 

 

Nápověda 

bory = borové lesy 

skalina = skály 

lučina = louky 

skví = je vidět 


