
Між собою вітаємся 
,,Агой’’! Лекція з чеського 
уроку ,,Людина і Світ’’для 
українських дітей.

Дидактичний матеріал з основною 
інформацією про Чехію для дітей з України.



Цей дидактичний матеріал підготували для своїх

нових друзів чеські діти разом із своєю вчителькою.



Привіт
друзі!

Привіт друзі, мене звати Їрка. Я навчаюсь 

у третьому класі. Ось це є моя подружка 

Анежка. Ми навчаємось разом в одному класі. 

Ми розмовляли з нашою вчителькою про вашу 

країну. Знаємо, що ви були змушені покинути  

свої домівки, щоб врятуватись від війни. Нам це 

дуже прикро і тому ми б хотіли вам якось 

допомогти. Ми подумали, що мабуть захочете 

щось дізнатися про країну, в якій зараз з нами 

перебуваєте. Ось так виникла ця мала лекція 

уроку ,,Людина і Світ’’! Сподіваємось, що вам 

буде весело та дізнаєтесь щось нового про 

Чехію! Починаємо!



Ми – друзі і тому між собою вітаємось ,,Агой!’’. Це подібно,  як українські діти, 

котрі вітаються ,,Привіт!’’ Нашу вчительку вітаємо ,,Добри ден!’’, це подібно як 

і в українській мові, коли ви із вашою вчителькою вітаєтесь ,,Добрий  день!’’, 

правда? Коли ж ми прощаємось, то кажемо ,,Насхледаноу!’’ Але діти кричать 

один на одного ,,АГОООЙ!’’ або ,,ЧАУ!!!’’.

Чехія – це маленька країна, про котру кажуть, що вона знаходиться у центрі 

Європи. Чехія б помістилася у вашу країну більш чим сім разів. Хоч це і маленька 

країна, тут дуже мальовничо а ми в Чехії також маємо можливість творити 

великі справи так само, як і ви, Українці. Наша країна географічно перебуває 

поруч із Словакією, Польщею, Німеччиною та Австрією а також є членом 

Європейського Союзу.

Наша країна Чеська 
Республіка… а ваша – 
Україна.

Чехії та України



Чехія – це маленька країна, про котру кажуть, що вона знаходиться у центрі 

Європи. Чехія б помістилася у вашу країну більш чим сім разів. Хоч це і маленька 

країна, тут дуже мальовничо а ми в Чехії також маємо можливість творити 

великі справи так само, як і ви, Українці. Наша країна географічно перебуває 

поруч із Словакією, Польщею, Німеччиною та Австрією а також є членом 

Європейського Союзу.

Відома скульптура Вестоницька Венера 
(чеською вимовляємо ,,Вєстоніцка Венуше’’) 
з періоду 29 тисяч років до нашої ери.

Наша країна, як державний департамент, має багату історію, котра сягає 9 

століття, коли ще існувала Великоморавська імперія. На цій території проживали 

люди ще в доісторичній добі. Про це свідчать цікаві пам’ятки з життя доісторичних 

мисливців з мамонтами, як наприклад статуї, коштовності та посудини.



Про багату історію нашої країни дізнаєтеся ще багато чого цікавого. Запам’ятайте 

хоча б ім’я відомого чеського короля та римського імператора Карла IV. 

У підручниках його називають ,,Батьком країни’’, а це тому, що він зробив багато 

важливих справ. Заснував університет у Празі, збудував відомий Карлів міст, 

Нове Місто пражське а також замок Карлштейн.

Незабаром обов’яково відвідаєте ці пам’ятки!

Карел IV. (1316–1378)



Град Карлштейн (1348–1365) 

Карлов мост (1357)



Карл IV. наказав виготовити відому королівську корону, котра є частиною 

чеських коронаційних коштовностей, що належать до символів нашої країни 

та користуються всенародною пошаною. Зараз вони зберігаються в Соборі

святого Віта на Празькому Граді. 

Краловська крона

собор св. Віта (1344–1929)



Наша валюта – коруна, використовуємо банкноти та монети. На банкнотах 

зображені визначні особистості чеського народу. На банкноті найвищої вартості 

зображений Томаш Гарріг Масарик, який був першим чеським президентом. 

Чеські банкноти та монети



Томаш Гарріг Масарик хоч і походив  

із бідної сім’ї, проте був  дуже освіченим.                                            

Сприяв створенню нашої республіки у 1918 

році. Тоді ми разом зі Словаками утворили 

спільну державу з назвою Чехословаччина. 

Чехословаччина припинила своє існування 

наприкінці 1992 року а з цього моменту 

існують Чеська республіка та Словацька 

Республіка як дві незалежні держави. Проте 

ми наших сусідів дуже любимо. 

Разом з цілим світом шануємо також 

президента Вацлава Гавла, котрий навіть під 

час комуністичної ери воював за правду. 

За свої думки навіть сидів у тюрмі. 

Томаш Масарик (1850–1937)



В Чеській Республіці є представницька демократія. Це означає, що громадяни 

мають своїх представників у парламенті. Парламент Чехії складається з двох 

палат: Палата депутатів та Сенат. Депутатів та сенаторів можуть обирати всі 

громадяни Чехії, так само як і президента. З виборів виходить влада, під 

керівництвом прем’єр-міністра. Йому допомагають міністри. Все регулюється 

основним законом нашої країни, котрим є Конституція Чеської Республіки.                           

Суди здійснюють контроль за дотриманням законодавства. Вільні засоби 

масової комунікації та діяльність громадських організацій також допомагають 

розвивати демократію. Для демократії важливо, щоб люди піклувалися не лише 

про себе, але також, щоб намагалися допомагати один одному. 

Вацлав Гавел (1936–2011)

палата громад Прем‘єр-міністр Чеської Республіки 
Петр Фіала



Я зможу йти на вибори, коли мені виповниться 18 

років! Але нас вже тепер цікавить, як розвивається 

наша країна та все інше важливе. 

У ці дні на деяких будівлях 

майорять прапори. 

Український прапор на будівлі
Педагогічний факультет Університету Палацького в Оломоуці, 2022



У ці дні на деяких будівлях 

майорять прапори. 

Я ще недавно не знала вашого прапора, а тепер знаю! Має колір моря і сонця.                                                                                                                                           

А ви знаєте наш прапор? Має три кольори: червоний, синій та білий. 

На офіційних будівлях також знайдете державний герб нашої країни, котрий 

також належить до символіки Чехії. Кожна частина нашої республіки має 

на гербі свою символіку. Біло-червоний орел символізує Моравію. Чорний 

орел – це символ Чехії. А лев – це Чехія. Ось тепер ви, мабуть, вже знаєте, що 

є спільного між чеським та українським                                                                                                          

Державний герб

Чеський прапор



Обидва зображають 

лева! Мабуть як символ 

безстрашності, хоробрості 

та мужності! 

Символом нашої країни є також державний гімн, у перекладі із назвою ,,Де 

мій дім?’’, чеською вимовляємо ,,Ґде домов муй’’. Цей гімн описує красу нашої 

країни. Головний наш національний святий – святий Вацлав. Його статую можете 

знайти наприклад на Вацлавській площі у Празі. 

св. Вацлав Статуя св. Вацлавська площа на Вацлавській площі



Кожна держава має свою столицю. Столиця України – Київ, столиця Чехії – 

Прага. Це прекрасне місто, через котре протікає наша найдовша ріка – Влтава. 

У Празі знаходиться безліч чудових будівель та пам’ятників, але Прага також 

має і сучасне обличчя. Приїжджаючі туристи милуються Празьким Градом, 

Національним театром, Празьким районом Градчани а також Староміською 

площею з астрономічним годинником. Туристи відвідують також зоопарк, 

Вид на Прагу та річку Влтавуu 

Празький астрономічний годинник

Староміська площа

Національний музей (1818)



Ми обидва живемо в Оломоуці. Це наше рідне місто, котре було засноване 

800 років тому.  В Оломоуці є гарні церкви, площі та фонтани. На головній 

площі знаходиться ратуша з астрономічним годинником. Щороку в Оломоуці 

проводяться виставки квітів. Ми ходимо в школу, театр і кіно а також в гуртки 

по зацікавленню, гуляємо в парках чи на дитячих майданчиках.

Верхня площа в Оломоуці

Вид на Оломоуцьку ратушу



Чеські діти йдуть до початкової школи коли їм виповниться 6 років. До цього 

вони відвідують дитячий садок. Чеська початкова школа має 9 класів, потім 

учні йдуть дальше навчатись у середню школу чи професійно-технічне училище.  

Коли студентам подобається вчитися, вони вступають до закладів вищої освіти. 

У нас є багато університетів – окрім Праги, ще в Оломоуці, Брно та інших містах. 

Найкраща оцінка у нашій країні – одиничка, а найгірша – п’ятірка. 

Я виготовляю керамічні горщики, 

люблю читати і читати. У школі буде 

дві школи. Тоді ми беремо іншу 

школу, завдяки нашим професійним 

професіям.

Нам подобається ходити в школу 

і навчатися в Чехії, а також мені 

і в Україні. Букви гри грають в хокей 

і всі ігри, в які грає кларнет.



Чеські діти ходять у школу з понеділка по п’ятницю. В суботу та неділю школа 

не відвідуєтся, тому діти дуже раді. Предмети в Чехії схожі на ваші. Крім 

навчання, більшість дітей відвідує також гуртки по зацікавленню, наприклад: 

спів, гра на музичному інструменті, малювання, фізичні вправи, хокей, футбол…

У школі діти мають їдальню, куди ходять обідати. Молодші діти після обіду 

відвідують шкільний гурток, де відпочивають після уроків, творять, гуляють 

та граються з друзями. Всі завжди ходять до школи протягом десяти місяців…

Навчальний рік починається у вересні а закінчується у липні. Протягом 

навчального року у нас є кілька вихідних, наприклад під час державних 

свят чи навесні. 

Це ми! Наш шкільний клас.



Це завжди дуже 

приємно, але, нажаль, 

швидко минає. 

Бажаємо вам щастя та здоров’я. Але дехто з вас 

може захворіти або комусь, можливо, потрібна 

інша допомога. 

У екстренних випадках дзоніть за номерами:                                                                                                              

150 – Пожежна команда,

158 – Поліція, 

155 – Швидка допомога.                                                                                                                                        

Однак достатньо запам’ятати номер 112, за цим 

номером можна говорити вашою рідною мовою. 

У липні та серпні у нас літні канікули і всі їх з нетерпінням очікують. 

Діти їдуть на відпочинок з батьками, або відвідують літні дитячі табори з друзями.

112150 158155



Як залишитися 
з нами ми їмо?

Як подорожуємо 
у Чехії? 

Транспорт в Оломоуці

Люди найчастіше подорожують на автомобілі або використовують громадський 

транспорт. В Празі можна скористатися метро. В інших містах та селах поширені 

автобуси, потяги, тролейбуси чи трамваї. Аеропорти знаходяться лише у великіх 

містах. Аеропорт у Празі названий на честь нашого президента Вацлава Гавла. 

Також можна летіти з Острави чи Брно. 

Нам цікаво, чи вам сподобається чеська кухня. Улюблені страви 

в Чехії – шніцель, свинина з кнедликом та квашеною капустою, печеня  

з яловичини з вершковим соусом. Також любимо готувати супи, наприклад 

картопляний суп з грибами, бульйон з макароном, або часниковий суп. 



Шніцель з картоплею Свинина, вареники і квашена капуста

До популярних десертів належать кекси, штрудель та печиво. Найпошире-

нішою випічкою є хліб та рогалики – булочки, форма яких іноді дивує іноземців. 

Чеський хліб

яблучний пиріг Чеський круасан



Чехи люблять спорт, найбільш популярні види спорти у Чехії – хокей, футбол 

та теніс. Пишаємося також нашою багатою культурою, любимо відвідувати 

театри, музеї, галереї та бібліотеки. Популярністю користуються також культурні  

фестивалі та свята, котрі проходять майже у кожному місті в Чехії. Рекомендуємо 

їх також відвідати! 

Архієпархіальний музей Оломоуця

Краєзнавчий музей в Оломоуці



Огляд чеських свят – 
вихідні та шкільні канікули 

Вихідні дні включають свята, пов’язані з важливими 
історичними подіями та традиціями, або державні свята, 
пов’язані з чеською державністю. 

1 січня
День відновлення незалежності Чеської держави,  

утворення Чеської Республіки у 1993 році 

 

1 травня
 Свято праці 

 

 8 травня 
День перемоги

(закінчення Другої світової війни в Європі) 

 

5 липня  
День словя’нських апостолів Кирила та Методія      

(Прибуття  апостолів Кирила та Методія на Велику Моравію в 863 році) 

 

6 липня 
День упалення Майстра Яна Гуса  упалення священика та реформатора

Майстра Яна Гуса під час Константського собору в році 1415)  

    



28 вересня  
День Чеської державності

(вбивство князя святого Вацлава у 935 році у місті Стара Болеслав)   

    
28 жовтня  
День утворення незалежної Чехословацької держави 

(Утворення Чехословаччини у 1918 році)    

17 листопада 
День боротьби за свободу та демократію вшанування студентських 

демонстрацій та подальшого закриття чеських німецькими окупантами 

у 1939 році, вшанування студентської демонстрації у 1989 році, котра поклала 

початок ,,Оксамитовій революції’’, міжнародний день студентів) 

17 листопада 
День боротьби за свободу та демократію вшанування студентських 

демонстрацій та подальшого закриття чеських німецькими окупантами 

у 1939 році, вшанування студентської демонстрації у 1989 році, котра поклала 

початок ,,Оксамитовій революції’’, міжнародний день студентів) 

24 грудня 
Святий вечір 

25 грудня
Перший день різдвянних свят 

26 грудня
Другий день різдвянних свят  



Між собою вітаймося ,,Агой’’! 

Лекція з чеського уроку ,,Людина і Світ‘‘ для українських дітей 

Тема та веб-дизайн: Петра Шобаньова 

Тексти: Даніела Смекалова & Петра Шобаньова 

Переклад: Маріана Ілнитска 

Ілюстрація: Бара Валецка 

Графічне рішення: Алжбєта Ґреґорова 

Опубліковано Педагогічним факультетом Палацького університету в Оломоуці.

2022 



привіт дівчата 
та хлопці!


