
 

Predmet: Vlastiveda 

Ročník: štvrtý 

Tematický celok:  Opakovanie učiva z Vlastivedy a expedícia do 

hlavného mesta 

Slovensko v 20. storočí 

 1. svetová vojna: 1914 – 1918 (Slovensko bolo súčasťou Rakúsko – 

Uhorska), 

 vznik Československej republiky – 1918. Zaslúžili sa oň Milan Rastislav 

Štefánik a Tomáš Garrigue Masaryk (prvý prezident ČSR), 

 2. svetová vojna: 1939 – 1945,  

 Slovensko opäť súčasťou ČSR, 

 1. 1. 1993 – vznik Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava – Expedícia do hlavného mesta. 

Slovenská republika vznikla 1.januára 1993. Jej hlavné mesto je Bratislava. 

V minulosti patrilo toto mesto do kráľovstva Rakúsko – Uhorska, malo názov 

Pressburg alebo Poszony. Po rozpade Rakúsko –Uhorska v roku 1918, patrila 

Bratislava do novovzniknutého štátu Československá republika. V ňom sme boli 

spolu s Českom. 

Na expedícii do Bratislavy by si asi každý zvolil iné zaujímavé miesto. Je ich 

veľa. My pôjdeme k Prezidentskému palácu, aby sme spoznali štátne symboly. 

Expedícia k prezidentskému palácu 

Prezidentský palác má názov Grasalkovičov palác. Dal ho postaviť gróf 

Grasalkovič ako svoje letné sídlo. Často sa v minulosti v paláci usporadúvali 

bály, chodila tam aj Mária Terézia. V súčasnosti  je palác oficiálnym sídlom 



prezidentky Slovenskej republiky. Po celý čas prítomnosti v Paláci stojí na 

prednom nádvorí Čestná  stráž prezidentky Slovenskej republiky. 

 

               Prezidentský palác  

Štátne symboly Slovenskej republiky 

Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, vlajka, pečať s hymna. 

Štátny znak tvorí na červenom poli v pozadí dvojitý strieborný kríž. Vlajka sa 

skladá z troch pozdĺžnych pruhov – bieleho, modrého a červeného. Sú rovnakej 

šírky a usporiadané pod sebou. Na prednej polovici štátnej vlajky je umiestnený 

štátny znak. 

 

 

 

 

 

 

 

               Štátna vlajka 

 

  

 

 

 

        

          Štátny znak                                                                   štátna pečať                



Štátna hymna Slovenskej republiky 

Štátna hymna sa hrá pri významných príležitostiach, akými sú štátne sviatky, 

pamätné dni, výročia a iné. 

NAD TATROU SA BLÝSKA 

                                           (Text: Janko Matuška) 

Nad tatrou sa blýska, hromy divo bijú. 

Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. 

 

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, 

Ale blesky hromy,  

vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. 

 

 

Úloha pre vás: Napíšte slová prvej slohy štátnej hymny: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



Domáca úloha: Vymenuj štátne symboly Slovenskej republiky a vymaľuj 

obrázok so štátnymi symbolmi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


