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Metodický list/anotace 

Žák se seznamuje s evropskými zeměmi, jejich polohou, povrchem, 

vodstvem. Umí vyhledat jejich hlavní město, dokáže nakreslit a přiřadit 

správnou vlajku a pozná tvar země. Orientuje se ve slepé mapě Evropy. 

Seznamuje se s tradicemi těchto zemí, významnými osobnostmi, 

s průmyslovou produkcí i kulturním životem. Chápe vztah zemí v rámci 

Evropy a Evropské unie. 
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1. Přečti si text o Velké Británii a Irsku. Potom odpověz na otázky dole: 

 

Velká Británie patří mezi nejvýznamnější země světa. Nejenže tvořila historii Evropy a díky 

svému loďstvu a armádě dříve ovládala mnoho kolonií, ale stále patří k nejvýznamnější 

politickým i ekonomickým tahounům světa. Ještě v 19. století byla tato říše nejmocnější na 

světě. Rozkládá se na Britských ostrovech a tvoří tzv. parlamentní monarchii. Tzn., že má 

svůj parlament, ale nejvyšším 

představitelem je král. 

V tomto případě je 

nejdůležitější osobou královna 

Alžběta II., která v roce 2013 

oslavila 60 let na britském 

trůnu. Velká Británie se skládá 

ze čtyř zemí – Anglie, 

Skotska, Wallesu a Severního 

Irska. 

Právě toto území bylo a je „problematickým 

místem“, protože v Severním Irsku stále operuje 

velká skupina lidí, kteří by rádi patřili k Irsku. 

Ostatně leží na stejném ostrově, jen pod nadvládou 

Velké Británie. Největším městem, kde se hlavně 

v 80. letech minulého století hodně bojovalo o 

samostatnost je Belfast.  

Na obrázku nahoře je Westminsterský palác na 

břehu řeky Temže v Londýně. Londýn je jedním 

z nejvýznamnějších a největších měst světa, velká 

směsice lidských ras a náboženských vyznání. 

Některé zdroje uvádějí, že v oblasti Londýna žije 

necelých 14 milionů obyvatel. 

Irsko bývalo součástí Spojeného království 

britského, až v roce 1921 se částečně (kromě Sev. 

Irska) osamostatnilo. Irové byli vůči Britům vždy 

v opozici. Irsko bylo vždy velmi chudé, ale ve 20. století se dokázalo významně vzchopit a 

dostat se mezi tzv. „ekonomické tygry Evropy“ – země, kterým se ekonomicky dařilo. Někdy 

se mu přezdívá Smaragdový ostrov, protože velkou část jeho území pokrývají zelené louky a 

pole.  

 

Jak se jmenuje hlavní město Irska? 

___________________________________________________________________________ 
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Které státy tvoří Velkou Británii? 

___________________________________________________________________________ 

Proč je v Severním Irsku neklid? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jak se jmenuje britská královna a jak dlouho již vládne? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Porovnej velikost Londýna a Prahy. Kolikrát se Praha vejde počtem obyvatel do Londýna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zjisti, jak se dá na Britské ostrovy dostat z pevninské Evropy? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Pospojuj správně údaje pokaždé jinou barvou: 

 

fotbal oblast jezer v Anglii 

Irsko oblíbená Anglická hra s míčkem 

Lochnesská příšera legenda vyprávějící o obludě žijící v 

 jezeru Loch Ness 

bažiny a rašeliniště pokrývají velkou část Britských ostrovů 

Lake Dictrict oblíbený sport, v němž jsou obávaní  

kriket jsou především jeho fanoušci 

 proslulo výrobou alkoholického nápoje 

 Whiskey 

 

 Nakresli, jak si představuješ Lochnesskou příšeru 
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3. Úkol pro zvídavé žáky: 

Na obrázku je několik stojících kamenů, které patří společně s obrovskými sochami 

z Velikonočních ostrovů k nejznámějším stavbám v přírodě. Podívej se na adresu 

stonehedge.cz, www.wikipedia.org/wiki/stonehedge nebo tajemstvi.webnode.cz a zjisti, jak se 

stavba jmenuje a k čemu se využívala. Hodně se o stavbě píše i v knihách. Pokus se ji najít na 

mapě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a) Existují v České republice nějaké podobné stavby? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

http://www.wikipedia.org/wiki/stonehedge%20nebo%20tajemstvi.webnode.cz
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4. Vyhledej státy a správně je vybarvi. Dokresli na list správně jejich vlajky: 

 

Bulharsko – žlutě 

Finsko – modře 

Řecko – tmavě zeleně 

Nizozemí – oranžově 

Srbsko – hnědě 

Švýcarsko - červeně 

 

 Jaká jsou jejich hlavní města? Doplň na připravené řádky jejich názvy. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stonehenge2007_07_30.jpg
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Velká Británie, Irsko – metodika a řešení: 

 

Tabulka V. Británie 

Hlavní město – Londýn 

Vodstvo – jezero Loch Ness, řeky Avon, Temže, Trent 

Pohoří – Grampian Mts., Pennines 

Zajímavost – Avebury, Carreg Cennen (walesský hrad) 

Významná osobnost – Alžběta II., Vilém IV. britský, D. Lambert (hudebník) 

 

Tabulka V. Británie 

Hlavní město – Dublin 

Vodstvo – řeky Barrow, Royal Canal, Boyne 

Pohoří – Limerick 

Zajímavost – Waterfordský křišťál,  

Významná osobnost – O´Sullivan (sportovec), J. Kelly (pilot F1), V. Campbell (hudebník) 

 

1. Odpověz na otázky: 

Jak se jmenuje hlavní město Irska? Dublin 

Které státy tvoří Velkou Británii? Anglie, Skotsko, Walles, Sev. Irsko 

Proč je v Severním Irsku neklid? Severní Irsko by chtělo připojit k Irsku. 

Jak se jmenuje britská královna a jak dlouho již vládne? Alžběta II., 60 let. 

Porovnej velikost Londýna a Prahy. Kolikrát se Praha vejde počtem obyvatel do Londýna? 9x 

Zjisti, jak se dá na Britské ostrovy dostat z pevninské Evropy? 

Tunelem pod kanálem La Manche, letecky, trajektem pro automobily a autobusy, 

vlakem tunelem. 

 

2. Pospojuj správně: 

Lake Dictrict oblast jezer v Anglii 

kriket oblíbená Anglická hra s míčkem 

Lochnesská příšera legenda vyprávějící o obludě žijící v 

 jezeru Loch Ness 

bažiny a rašeliniště pokrývají velkou část Britských ostrovů 

fotbal oblíbený sport, v němž jsou obávaní 

především jeho fanoušci  

Irsko proslulo výrobou alkoholického nápoje 

 Whiskey 

 

4. Stonehedge: 

V Čechách stojí menhiry u Holašovic. Další v Makotřasech u Kladna. 

 

5. Podle mapy. 


