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CZECH NATIONAL SYMBOLS 
with Sam 

 

1. Match names of the official Czech national symbols with their correct pictures.  

Spoj názvy oficiálních státních znaků s jejich správnými obrázky. 

 

 

1. NATIONAL EMBLEMS (státní znaky) 

2. PRESIDENT’S FLAG (vlajka prezidenta České republiky) 

3. NATIONAL FLAG (státní vlajka) 

4. NATIONAL COLOURS (trikolora) 

5. ANTHEM (státní hymna) 

 6. SEAL (státní pečeť) 

  

1) B 4) C 

2) F 5) E 

3) A 6) D 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 
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2. Describe these symbols. What can you see? What colours are there?  

Popiš tyto symboly. Co můžeš vidět? Jaké mají barvy? 

 
This is the Czech EMBLEM. You can see a WHITE lion with a CROWN on its head. 

The lion has two TAILS. This lion is a symbol of BOHEMIA. 

To je český státní ZNAK. Můžeš vidět BÍLÉHO lva s KORUNOU na jeho hlavě. Lev 

má dva OCASY. Lev je znakem ČECH. 

This is a Czech FLAG. There is a BLUE triangle, a white stripe on the right and a 

RED stripe on the left. 

To je česká VLAJKA. Máme zde MODRÝ trojúhelník, bílý pruh na pravé straně a 

ČERVENÝ pruh nalevo. 

 

3. Read the sentences and tick () true or false.  

Přečti si věty a označ (), zda jsou pravdivé [TRUE], nebo nepravdivé [FALSE].  

 

 TRUE FALSE 

Coca-Cola is a Czech national drink. 

Coca-Cola je český národní nápoj.  
  

Our patron saint is Saint Wenceslas.  

Náš svatý patron je svatý Václav.  
  

A zebra is our national animal. 

Zebra je naše národní zvíře.  
  

There are three parts in the Czech Republic – 

Bohemia, Moravia and Silesia. 

Česká republika je složena ze tří částí – Čech, Moravy 

a Slezska.  

  

 

4. Try drawing some of your own national symbols!  

Zkus nakreslit své vlastní národní symboly!  

 

 


