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K VÝSTAVE MILANA STARÉHO

MŮJ STÁT
Poznáte históriu vzniku nášho štátu? Viete, ako vyzerá štátna pečať?
Premýšľali ste niekedy, prečo v každej triede v škole visí na stene štátny znak? 
Každý človek by mal vedieť základné informácie o svojej krajine. 
Dvojica autorov a výtvarníkov, Martin Velíšek a Milan Starý vytvorili spolu
edíciu troch kníh Můj stát, v ktorých zábavným a hravým spôsobom oboznamujú
detských čitateľov s českými štátnymi symbolmi, predstavujú im českých
prezidentov a približujú životy najznámejších českých svätcov. 

Milan Starý  
ilustrátor, maliar, grafický dizajnér

Vytvoril ilustrácie ku knihám:
Žvanda a Melivo / Ester Stará, Ekonomie dobra a zla /
Tomáš Sedláček, Vyber si své povolání / Silvie Sanža, Koho sežere vlk /
Ester Stará, Až se ucho utrhne / Ester Stará, Můj stát – putování s českým lvem
za sedmi státními symboly / Martin Velíšek, Každý bulí nad cibulí /
Ester Stará, Můj stát – putování za prezidenty / Martin Velíšek, Dům za mlhou /
Ester Stará, Můj stát – putování za českými patrony

Narodil sa v Písku, vyštudoval český jazyk a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte
Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti sa venuje ilustrovaniu kníh, maľbe a grafike.
Spolupracuje s poprednými českými vydavateľstvami (Albatros, Euromedia, Paseka, B4U,
65. pole…) Je členom kultúrneho združenia 65. pole a Klubu ilustrátorú.
Často tvorí s manželkou Ester, špeciálnou pedagogičkou, logopédkou a spisovateľkou.
Žijú so svojimi troma synmi v Prahe.

Ahojte kamaráti, 
vedeli ste, že kedysi sme tvorili s Českom

jednu spoločnú krajinu, Československo?

Vyskúšajte, čo všetko viete o našich

českých susedoch a o Slovensku. 



V knihách Můj stát ožíva zviera z českého štátneho znaku a stane sa
sprievodcom piatakov Elišky a Tomáša pri spoznávaní ich krajiny.
Vieš, aké je to zviera?

Vyfarbi českú štátnu vlajku.

Priraď správne krstné meno českého prezidenta.

Po rozdelení Československa na dva samostatné
štáty reprezentovali Slovensko štyria prezidenti.
Doplň ku krstným menám ich priezviská.
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Vieš, ako vyzerá slovenská štátna vlajka?

Prezri si obe štátne vlajky a premýšľaj čo majú spoločné a v čom sa odlišujú.
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Svätý Václav je významný český patrón.
Ako sa volá námestie v Prahe, na ktorom stojí socha
svätého Václava? 

Prečítaj si slová českej hymny.
Doplň slová slovenskej hymny
a potom si ju zaspievaj.
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Kde domov můj,

kde domov můj.

Voda hučí  po lučinách,

bory šumí po skalinách.

V sadě skví se jara květ

Zemský ráj to na pohled!

A to je ta krásná země

země česká domov můj!

země česká domov můj!

Nad Tatrou sa .............................

Hromy ................................. bijú.

zastavme ich …….......................

veď sa ony ……..........................

Slováci ožijú.

To …..............................….. naše

posiaľ tvrdo ….........................…

ale …...........................…. hromu

vzbudzujú ho k tomu,

aby sa …..............................…....



8. Vieš, kto napísal text slovenskej hymny?
Vylúšti tajničku a dozvieš sa to.
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1. Ako volajú Máriu?
2. Hlavné mesto Česka.
3. Dolná končatina
4. Kráľ ju nosí na hlave
5. Číra tekutina
6. Studená pochúťka

7. Hromadný dopravný prostriedok
8. Dychový  hudobný nástroj
9. Používame ju na pečenie
10. Víla a …
11. Znáša vajcia
12. Ročné obdobie


