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EVROPA – VELKÁ BRITÁNIE A FRANCIE  

 
 
Milí páťáci, tento týden nás čekají dva vyspělé západoevropské státy -  Velká 

Británie a Francie. Tyto země společně s Německem určují světovou politiku a 
angličtina s francouzštinou patří mezi světové jazyky. Víš, že Velká Británie a 
Francie v minulosti ovládaly rozsáhlá území – kolonie v jiných světadílech, 
odkud do Evropy proudilo obrovské bohatství (např. zlato a vzácná koření)? 

 

 

1. Přečti si text v učebnici na str. 48 - 49 o obou zemích. 

 

2. Teď si prohlédni prezentace 13_vlastivěda_5_Evropa_Velká Británie a 
13_vlastivěda_5_Evropa_Francie. 

 

3. Opiš si do sešitu text v rámečku na 2. listu tohoto dokumentu. 

 

4. Nakonec si pod zápis nakresli vlajku Velké Británie a Francie, nakresli 
nebo nalep obrázek (pohlednici apod.), který se týká těchto zemí. 
Inspiraci můžeš hledat i v učebnici. 

 

5. Oba státy a všechna města, pohoří, hory, řeky, moře, průliv (La Manche) 

a oceán zmíněný v textu v rámečku si vyhledej na mapě Evropy. Menší 
mapka Velké Británie a Francie je i v učebnici na str. 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EVROPA – VELKÁ BRITÁNIE 

 
- ostrovní stát oddělený od evropské pevniny Lamanšským 

průlivem (La Manche, Atlantský oceán a Severní moře) 
- Spojené království Velké Británie a Severního Irska (oficiální název 

země) 
- hlavní město Londýn (mnoho historických památek, velký přístav a 

letiště), Birmingham, Manchester 
- úředním jazykem angličtina 

- vlhké oceánské podnebí (malé teplotní rozdíly mezi zimou a 

létem, častý déšť a mlhy) 
- těžba ropy a zemního plynu (Severní moře) 
- vyspělý průmysl (výroba aut, letadel, lodí, hutní, chemický, 

textilní, potravinářský)  
- chov skotu a ovcí, rybolov 
- největší řeka Temže (Londýn) 

 
EVROPA – FRANCIE 

 
- přímořský stát (na SZ – Atlantský oceán, na J – Středozemní moře) 

- hlavní město Paříž (patří k nejnavštěvovanějším městům na 
světě, mnoho historických památek, vysokých škol, muzeí, galerií, 
Eiffelova věž – symbol města i celé země), Marseille (marsej, 

námořní přístav) 
- pohoří Alpy s nejvyšší horou Mont Blanc, Pyreneje 
- řeky Loira (loara), Seina (séna, Paříž) 
- vyspělé zemědělství (sýry, máslo, víno, lihoviny), rybolov 
- vyspělý průmysl (výroba aut, letadel, voňavek, kosmetiky, 

módních oděvů) 
- doprava na vysoké úrovni (železniční, silniční, říční) 
- největší cestovní ruch v Evropě (turisty láká mnoho historických 

památek, Paříž, na pobřeží rekreační letoviska, francouzská 
kuchyně, Alpy) 

 
 

 

 

 

 


