
Mezi sebou
se zdravíme ahoj!
aneb lekce z české
prvouky pro ukrajinské děti 

Sešit se základními informacemi 

o České republice pro děti z Ukrajiny.



Pro své nové kamarády jej připravily české děti 
spolu se svou paní učitelkou ze Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8.

Ahoj
kamarádi!

Jmenuji se Jirka a jsem třeťák. 

Tohle je moje kamarádka Anežka. Chodíme spolu 

do jedné třídy. S paní učitelkou ve škole jsme 

si povídali o vaší zemi. Víme, že jste museli opustit 

domov a odejít pryč, abyste se zachránili před 

válkou. Je nám to líto a chtěli bychom vám nějak 

pomoci. Napadlo nás, že byste chtěli něco 

vědět o naší zemi, ve které s námi teď žijete.

A tak vznikla tato malá prvouka! 

Snad vás bude bavit a dozvíte se něco 

nového o České republice!

Jdeme na to!



My kamarádi se mezi sebou zdravíme „ahoj!“. Ale paní učitelku pozdravíme 

„Dobrý den!“. To je asi podobné jako na Ukrajině. Když se ve škole loučíme, říkáme si 

„Na shledanou!“. Ale děti na sebe pokřikují „AHÓÓÓJ!“ nebo „ČAU!“.

Naše země je maličká a říká se, že leží uprostřed Evropy, že je srdcem Evropy. 

Do té vaší by se vešla víc než sedmkrát. Přestože jsme menší stát, je tu krásně 

a dokážeme velké věci – jako vy, Ukrajinci. Naše země sousedí se Slovenskem, 

s Polskem, Německem a Rakouskem. Česká republika je členem Evropské unie. 

Naše země se jmenuje
Česká republika… A ta vaše 
Ukrajina.

Česká republika a Ukrajina 

Slavná plastika Věstonická venuše 
z doby před 29 tisíci lety př. Kr.

Naše země – jako státní útvar – má bohatou historii, která sahá až do 9. století, 

kdy existovala Velkomoravská říše. Lidé ale žili na našem území už v pravěku. 

Dokládají to zajímavé památky na život prehistorických lovců mamutů – sošky, 

šperky nebo nádoby.



O bohaté historii naší země se budete ještě mnohé učit. Nyní si zapamatujte aspoň 

jméno slavného českého krále a římského císaře Karla IV. V učebnicích se o něm 

píše jako o Otci vlasti, protože vykonal mnoho důležitého: založil univerzitu v Praze, 

postavil slavný Karlův most, vystavěl Nové Město pražské nebo hrad Karlštejn.

Jistě tyto památky také brzy navštívíte!

Karel IV. (1316–1378) 

Hrad Karlštejn (1348–1365) 

Karlův most (1357)



Karel IV. nechal zhotovit slavnou královskou korunu, která je součástí českých 

korunovačních klenotů. Také ony patří k symbolům naší země a těší se úctě. 

Jsou uloženy v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

Královská koruna 

Katedrála sv. Víta (1344–1929)

Na bankovkách najdete významné osobnosti českého národa. 

Na bankovce s nejvyšší hodnotou je vyobrazen Tomáš Garrigue Masaryk. 

Byl naším prvním prezidentem.

Naším platidlem je koruna. 

Používáme bankovky i mince. 

České bankovky a mince 



Tomáš Masaryk pocházel z chudé rodiny, 

přesto se stal univerzitním profesorem.

Zasloužil se o vznik naší republiky v roce 1918. 

Tehdy jsme založili společný stát spolu se 

Slováky. Jmenoval se Československo. 

Československo zaniklo na konci roku 1992 

a od té doby existují Česká republika 

a Slovenská republika jako dva samostatné 

státy. Ale se svými sousedy se máme stále rádi!

Spolu s celým světem si vážíme také 

prezidenta Václava Havla. I v době nesvobody 

během komunistického režimu bojoval za 

pravdu. Pro své názory byl dokonce ve vězení.

Tomáš Masaryk (1850–1937)

V České republice máme zastupitelskou demokracii. To znamená, že občané mají 

své zástupce v parlamentu. Parlament České republiky má dvě komory: Poslaneckou 

sněmovnu a Senát. Poslance a senátory, stejně jako prezidenta, si mohou ve volbách 

volit všichni občané. Z voleb vzejde vláda, kterou vede premiér. S vládnutím mu 

pomáhají ministři. Vše se řídí podle hlavního zákona naší země, jímž je Ústava České 

republiky. Na dodržování zákonů dohlíží soudy. Pěstovat demokracii pomáhají také 

svobodná média nebo aktivity a spolky všech občanů. Pro demokracii je důležité, 

aby se lidé nestarali jen sami o sebe, ale aby si dokázali pomáhat.

Václav Havel (1936–2011) 

Poslanecká sněmovna Předseda české vlády Petr Fiala



K volbám budu moci jít, až mi bude 18 let! 

Už teď se ale zajímáme o to, jak se naší zemi daří.

A o vše důležité. 

V těchto dnech na některých 

budovách vlají vlajky. 

Ukrajinská vlajka na budově 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2022

Vaši vlajku jsem donedávna neznala, ale teď už ji poznám! Má barvu moře a slunce. 

Znáte tu naši? Má tři barvy – červenou, modrou a bílou.      

Na úředních budovách najdete také státní znak naší země. I ten patří k symbolům 

našeho státu. Na státním znaku má každá část naší republiky svůj symbol. 

Bíločervená orlice symbolizuje Moravu. Černá orlice je symbolem Slezska a lev, 

to jsou Čechy. A teď už asi víte, co mají společného český a ukrajinský státní znak.  

Státní znak

Česká vlajka



Na obou je vyobrazen lev! 

Asi symbol nebojácnosti, 

chrabrosti, odvahy!

Symbolem naší země je také naše státní hymna. Jmenuje se „Kde domov můj?“ 

a popisuje krásy naší vlasti. Naším hlavním národním světcem je svatý Václav. 

Jeho sochu najdete třeba na Václavském náměstí v Praze.

Sv. Václav Socha sv. Václava na Václavském náměstí

Každý stát má své hlavní město. Ukrajinské hlavní město je Kyjev. Naše hlavní město 

je Praha. Je to krásné město, kterým protéká naše nejdelší řeka Vltava. V Praze 

můžete najít mnoho velkolepých staveb a památek, má ale také moderní tvář. 

Když k nám zavítají turisté, obdivují Pražský hrad, Národní divadlo, Staroměstské 

náměstí s orlojem, zoologickou zahradu, Národní muzeum nebo Petřínskou rozhlednu.

Pohled na Prahu a řeku Vltavu 

Pražský orloj 

Staroměstské náměstí

Národní muzeum (1818)



My oba bydlíme v Olomouci. Je to naše rodné město. Bylo založeno před osmi sty 

lety. Má krásné kostely, náměstí a kašny. Na hlavním náměstí je radnice s orlojem. 

V Olomouci se každoročně pořádají výstavy květin. Chodíme zde do školy, do divadla 

i do kina, ale také do kroužků, na vycházky do parků nebo na hřiště.

Horní náměstí v Olomouci

Pohled na olomouckou radnici

České děti chodí do základní školy, když je jim 6 let. Předtím navštěvují mateřskou 

školu. Česká základní škola má 9 ročníků, pak žáci odcházejí na střední školu nebo 

na odborné učiliště. Ti, které baví studium, pak pokračují na vysoké škole. V Česku 

máme mnoho univerzit – kromě Prahy taky v Olomouci, Brně a v dalších městech. 

Nejlepší známka je u nás jednička a nejhorší pětka. Na konci každého pololetí 

dostávají žáci vysvědčení se známkami ze všech předmětů.

Já chodím do kroužku keramiky, 

baví mě kreslit a ráda čtu. 

Do školy budeme chodit devět let. 

Pak si vybereme jinou školu podle 

svého budoucího povolání. 

My s Anežkou chodíme do školy rádi. 

Učíme se asi stejně jako vy na Ukrajině. 

Já po vyučování hraji hokej a učím se 

hrát na klavír a klarinet. 



Vyučovací předměty jsou v Česku podobné jako u vás. Kromě vyučování navštěvuje 

většina dětí také zájmové kroužky. Chodí zpívat, hrát na hudební nástroj, malovat, 

cvičit, trénovat hokej, fotbal…

Ve škole mají děti školní jídelnu, kam chodí obědvat. Menší děti chodí po vyučování 

do školní družiny, kde po vyučování odpočívají, tvoří, chodí na vycházky, hrají si 

s kamarády. Do školy se chodí vždy deset měsíců. 

Školní rok začíná v září a končí v červnu. Během školního roku máme také pár dnů 

volna: třeba během státních svátků nebo na jaře. 

To jsme my! Naše školní třída. 

Je to vždy moc prima, 

ale rychle to uběhne.

Přejeme vám, abyste byli u nás zdrávi a šťastni. 

Ale může se stát, že někdo z vás onemocní nebo 

bude potřebovat jinou pomoc. Čísla, na která 

můžete volat v nouzi, jsou tato: Hasiči 150, Policie 158, 

Záchranka – ambulance 155. Úplně ale postačí, 

když si zapamatujte číslo 112. Na tomto čísle se 

domluvíte také svou rodnou řečí. 

Hlavní prázdniny máme v červenci a srpnu. Na prázdniny se všichni moc těší. 

Děti jezdí s rodiči na dovolenou nebo s kamarády na letní tábory. 

112150 158155



Jak se u nás
stravujeme?

Jak se u nás 
cestuje?

Doprava v Olomouci

Řízek Vepřo-knedlo-zelo

Oblíbenými dezerty jsou třeba bábovka, štrůdl, koláče. Mezi nejběžnější pečivo 

patří chléb a rohlíky – jejichž tvar někdy cizince překvapí.

Český chleba

Lidé cestují nejčastěji automobilem nebo hromadnou dopravou. V Praze máme metro. 

V ostatních městech a vesnicích jezdí autobusy, vlaky, trolejbusy nebo tramvaje. 

Letiště jsou jen ve velkých městech. Pražské letiště se jmenuje po našem prezidentovi 

Václavu Havlovi. Létá se také z Ostravy a z Brna.

Jsme zvědaví na to, jestli vám bude chutnat české jídlo. Mezi oblíbené patří 

řízek, vepřo-knedlo-zelo, svíčková na smetaně. Rádi vaříme také polévky, 

třeba bramboračku, vývar s nudlemi nebo česnečku. 

Štrůdl Český rohlík



Češi rádi sportují a nejpopulárnějšími sporty jsou hokej, fotbal nebo tenis. 

Pyšníme se bohatou kulturou – a rádi chodíme do divadla, knihoven, galerií a muzeí. 

Oblíbené jsou také kulturní festivaly a slavnosti, které se konají snad ve všech čes-

kých městech. Navštivte je také!

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Přehled 
českých svátků
aneb naše dny
oslav a volna ze školy

Dny pracovního klidu zahrnují svátky, které se vážou k významným historickým 

událostem a tradicím nebo státní svátky, které se váží k české státnosti.

1. leden
Den obnovy samostatného

českého státu, vznik Česka v roce 1993.

1. květen
Svátek práce 

8. květen
Den vítězství

(konec druhé světové války v Evropě)

5. červenec
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

(příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863)

6. červenec
Den upálení mistra Jana Husa 

(upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během 

Kostnického koncilu roku 1415)



28. září
Den české státnosti

(zavraždění knížete Svatého Václava roku 1935 ve Staré Boleslavi) 

28. říjen 
Den vzniku samostatného Československého státu 

(vznik Československa roku 1918)

17. listopad
Den boje za svobodu a demokracii 

(připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých 

škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, 

která odstartovala Sametovou revoluci, Mezinárodní den studenstva)

24. prosinec
Štědrý den

 

25. prosinec
1. svátek vánoční 

 

26. prosinec
2. svátek vánoční 

 

Mezi sebou se zdravíme ahoj! 

aneb lekce z české prvouky pro ukrajinské děti
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Ahoj holky 
a kluci!


