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Praha leží ve středu Čech a je 
hlavním

 a největším
 m

ěstem
 České 

republiky. Protéká jí řeka Vltava 
a žije zde asi 1,3 m

ilionu obyvatel. 

Pohoří K
rkonoše, s naší 

nejvyšší horou Sněžkou, leží 
na severovýchodě České 
republiky. H

ory dle 
pověsti střeží jejich 
vládce Krakonoš.

Karlštejn založil král Karel IV. a m
ěl sloužit jako 

klenotnice pro korunovační klenoty. N
ejcennějším

 
prostorem

 hradu je kaple svatého Kříže, která je 
pozlacená a vykládaná drahým

i kam
eny.

D
íky léčivým

 pram
enům

 jsou Karlovy
Vary naše nejnavštěvovanější lázně. 
H

orkou vodu vyzkoušel už král Karel 
IV. a byl s jejím

i účinky velm
i spokojen.

Skanzen v Rožnově 
pod Radhoštěm
se jm

enuje Valašské 
m

uzeum
 v přírodě 

a tvoří ho vzácné 
lidové stavby. Každý 
rok se zde konají 
různé slavnosti 
i ukázky starých 
řem

esel.

N
a jihu M

oravy leží Pálavské vrchy 
neboli Pálava. Toto územ

í bylo 
osídleno už lovci m

am
utů. Je to 

nejznám
ější m

oravská vinařská oblast.

Brno je druhé největší m
ěsto u nás. Leží na 

řekách Svratce a Svitavě. K jeho výrazným
 

dom
inantám

 patří hrad a pevnost Špilberk 
a katedrála sv. Petra a Pavla.

republiky. H
ory dle 

pověsti střeží jejich 
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Vyřeš s Honzíkem úkoly

Pro šikovné předškoláky
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Skončila škola a Honzík jede poprvé sám na 
prázdniny k babičce a dědovi do Brna. Vzal to 
trochu oklikou, a tak ho čeká dlouhá cesta, na které 
pozná spoustu zajímavých míst naší republiky.

1. Najdi Honzíka a řekni, kde právě je a co dělá. 
2. Jakou barvu má Honzíkova čepice?

Ben je Honzíkův kamarád, který chodí všude s ním.

1. Znáš nějakého jiného pejska? Řekni, jak vypadá. 
A víš, jak se jmenuje?

2. Najdeš na obrázku všech pět ostatních pejsků? 
Řekni, co dělají.

Černý kocour Felix se rozhodl, že pojede 
s Honzíkem a Benem. Nechce, aby ho někdo viděl, 
protože chce dělat jenom samé naschvály a zlobit.

1. Najdi na obrázku Felixe.
2. Najdi bílou kočku s mašlí na ocase a řekni, co dělá.

Áňa chodí do třídy s Honzíkem a sedí s ním 
v lavici. Nakreslila Honzíkovi obrázek, který mu 
posílá k babičce do Brna.

1. Řekni, co je na obrázku, který má Áňa v ruce.
2. Vezmi si papír a nakresli stejný obrázek.

Karel IV. byl český král, který žil před mnoha 
lety a vytvořil z Prahy velké a důležité město. 
Nechal postavit hodně významných staveb, 
které můžeš vidět i dnes. Například Karlův 
most.

1. Ukaž, kde je Karlův most. 
Víš, jak se jmenuje řeka, která pod ním teče?

2. Co nosil král na hlavě?
3. Jak se říkalo manželce krále? 

Carevna, královna, nebo císařovna?
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 6. Co dělá pán v oranžovém oblečení?
 7. Jaká zvířata vidíš na obrázku?
 8. Najdi vozidla, která mají kola. 
 9. Franta Kocourek byl známý brněnský herec 
  a měl také velkou sílu. Kde je a co drží v rukou?
 10. Najdi oddíl Havranů. Pamatuješ si, na jaký 
  nástroj hrál jeden z kluků v Praze?

11.  Najdi holčičku 
  s plyšovým medvídkem. 
  Jakou hračku máš 
  nejraději?
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U nás už krále nemáme a naší zemi vládne 
prezident. Naším prezidentem byl i Václav Havel, 
který se narodil v Praze.

1. Najdi Václava Havla.
2. Řekni, jak se jmenuje dům, 

ze kterého se dívá z okna.

Havrani jsou skupina holek a kluků, která se svým 
vedoucím jezdí do přírody, navštěvuje památky 
a má svoji klubovou vlajku s havranem.

Na každé další stránce hledej zmrzlinu. 
A kde je na tomto obrázku? 
Řekni, jakou zmrzlinu máš ty nejraději.

1. Najdi na obrázku skupinu Havranů a spočítej je. 
2. Na jaký nástroj hraje jeden z kluků?

Na každé stránce hledej i zelený balonek. 
Někde je jen jeden, ale jinde je jich více.

Když chceš poslat někomu dopis, můžeš zajít na 
poštu anebo ho vhodit do poštovní schránky. 
Schránky pravidelně vybírá pošťák, který 
většinou jezdí autem.

1. Najdi poštovní vůz a řekni, co dělá pošťák.
2. Víš, kde je v tvém okolí poštovní schránka? A jakou má barvu?

3. Co dělá paní s růžovým šátkem na hlavě? 
4. Za kým běží pán v šedé uniformě s píšťalkou? A kdo je to? 

prezident. Naším prezidentem byl i Václav Havel, 

. 
2. Víš, kde je v tvém okolí poštovní schránka? A jakou má barvu?

RODÁK je člověk, který se narodil v daném městě.

3. Co je havran? Černý pták, nebo černý pes?
4. V kterém ročním období u nás nejčastěji uvidíš havrany?
5. Na obrázku jsou 2 havrani, najdi je. 

1. Praze se říká stověžatá. Proč? Ukaž všechny věže, které vidíš. 
2. Najdi na obrázku dvě tramvaje a řekni po čem jezdí.
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