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I.

Evokace
Státní znak ČR
Podle čeho poznáš státní znak ČR?
Porovnání s jinými znaky (viz příloha)
Původ zobrazení a barev

II.

Uvědomění si významu, učení
Text:

O Bruncvíkovi
EISLEROVÁ, Jana. Staré pověsti české. Praha: Fragment, 2009,
ISBN 978-80-253-0861-5.

Představy žáků: jantarová hora, pták Noh, drak Bazilišek

III.

Reflexe
Vytvoření pětilístku na téma Bruncvík (viz příloha)

Úkol pro samostatnou práci
Sestav pětilístek na téma Bruncvík

Kdo?

2 přídavná jména

3 slovesa

Věta (nejlépe 4
slova)
Představa

BRUNCVÍK

Velký znak České republiky
(§2/1 Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném
poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve
druhém modrém poli je stříbrno - červeně šachovaná orlice se zlatou korunou
a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem
zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a
červenou zbrojí.)
Malý znak České republiky
(§2/3 Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je dvouocasý lev ve skoku se
zlatou korunou a zlatou zbrojí

Počátek podoby našeho státního znaku je možno datovat do období 12. až 13. století. Roku 1158, dle
kroniky tzv. Dalimila, český kníže Vladislav II., za vojenskou pomoc proti Milánu, obdržel od císaře
Friedricha I. Barbarossy královský titul a náhradou za dosavadní znak s orlicí, erb se stříbrným lvem v
červeném poli.

Dostupné na: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/historie-statnihoznaku/statni-znak-ceske-republiky--jeho-predchudci-a-soucasna-podoba-43755/

Státní znak SR tvoří červený gotický štít, na němž je modré trojvrší. Z prostřední
nejvyšší hory vyrůstá bílý (stříbrný) dvojramenný kříž. Ramena kříže jsou na koncích
rozšířené a vyhloubené, vrchy jsou oblé.
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_Slovenska

Státní znak Německa tvoří černá orlice s červenou zbrojí na žlutém štítu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_N%C4%9Bmecka

Státním znakem Polska je bílá orlice se zlatou korunou a zobákem na červeném
štítu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_Polska

