
Milé děti,  

Pokud se podíváte do kalendáře, bude v něm napsáno, že dnes, 17. listopadu, 

slavíme státní svátek. 

                                 

 

 

Dokázali byste vysvětlit, co to ten státní svátek je?  

Pokud se v historii udála nějaká významná věc pro naši republiku, tak na 

památku této události slavíme každý rok státní svátek. 

V tento den se konají různé vzpomínkové akce a dospělí nemusí jít do práce a 

děti do školy, většinou bývají i zavřené obchody.  

 

Úkol č. 1    

Víš, jak se jmenuje naše republika?                                                       . 

 

Pokud nevíš nebo se chceš ujistit, zakroužkuj každé druhé písmenko a vyjde ti 

její název. 

Č  K  E  F  S  J  K  X  Á  C  R  T  E  O  P  N  U  E  B  S L  Q  I  V K Q  A 

 

A proč tedy u nás v naší republice slavíme tento státní svátek? 

Je to na památku událostí, které se staly v roce 1989. Dnes se jim říká Sametová 

revoluce.  



Před tímto rokem u nás už 40 let vládla jen jedna politická strana, a nevládla 

moc spravedlivě. Vlastně přímo naopak.  

Jmenovala se Komunistická strana. 

 

 

Lidé měli zakázáno spoustu věcí. Ti, kteří patřili ke straně, měli nespravedlivé 

výhody oproti ostatním. 

V tomto videu se můžete podívat na to, jak se v té době v naší zemi žilo.  

Videem vás provede Pidižvík – hračka, kterou jedna holčička ztratila, když se 

s rodiči pokusili naši zemi opustit a odejít za lepším životem. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ85Ef85oAA 

 

Úkol č.2 

V roce 1989 jste ještě nebyli na světě. Zkuste zjistit, kolik let bylo tehdy vašim 

rodičům: 

Maminka:                        . 

Tatínek:                            . 

 

V roce 1989 už byli lidé opravdu nespokojení a začali protestovat, chodili na 

různá shromáždění, kde se četli požadavky, jak chtějí, aby byla naše republika 

řízena.  

Přitom cinkali klíči na znamení toho, že vláda má odstoupit a odejít.  

To se skutečně stalo. Vláda odstoupila.  

https://www.youtube.com/watch?v=FQ85Ef85oAA


 

 

Po této události se konaly první svobodné volby, kdy si lidé mohli opravdu 

vybrat, kterého politika chtějí a budou volit.  

Od té doby je u nás demokracie – to znamená, že lidé mohou volit svobodně a 

každý může slušně vyjádřit svůj názor nebo přesvědčení, aniž by byl za to 

postihován. Nemusíme už volit jen jednu stranu a ze strachu věřit všemu, co 

řekne.  

 

Úkol č.3 

V roce 1990 si lidé zvolili našeho prvního demokratického prezidenta.  

Stal se jím                                                                                  . (jméno si vyluštíš 

v tajence v příloze )  

 



 

Takže na památku těchto událostí slavíme každý 17. listopad státní svátek  

Pokud byste si chtěli i dnes něco vyrobit mám pro vás nachystanou jednu úplně 

jednoduchou věc. 

I když…  

Víte, jak vlastně správně vypadá naše státní vlajka?  

První se podívejte na obrázek a namalovanou vlajku si pořádně prohlédněte. 

Ověřte si, jestli víte, že horní pruh je vždy bílý a spodní červený. 



 

 

Můžete si k tomu zapamatovat, že vajíčko je bílé a cihla červená. Vajíčko na 

cihlu můžu postavit. Opačně ne – vajíčko by se rozbilo. 

Takže takhle je to správně. Vždy bílá nahoru nad červenou    

 

A nyní už k výrobku! 

Ten opravdu těžký není. Podle šablonky si obkreslíte a vystřihnete klíč.  

Napadá vás, proč zrovna klíč?  

Je to symbol události, o které se dnes bavíme. Lidé v roce 1989 cinkali klíči na 

znamení, že má vláda odejít.  

 



Položíte si ho tak, jak je na obrázku a černým fixem podle pravítka dokreslíte 

čáry rozdělující jednotlivé barvy.  

 

 

Teď se zkuste nedívat na obrázek a sami rozhodnout, která barva bude nahoře, 

která dole… 

Pamatujete si tu větu s vajíčkem a cihlou? 

Sami si rozmyslete, čím si klíč vybarvíte. Můžete použít pastelky, voskovky, 

vodové nebo temperové barvy… 

Zkontrolujte si výsledek podle obrázku. Povedlo se? 

 

 

 

 

 


