JAKÁ JE TO ZEMĚ?
Vydáváme se do ostrovního
státu, do nejstarší průmyslové
země na světě.

Napiš si název státu. Ale pozor – je zkrácený!
Který tradiční oděv patří do Skotska? Nesprávný kroj vyškrtni.

Když kanál La Manche přepluješ,
na ostrovech se ocitneš.
Křídové útesy tě vítají,
ty lidé z trajektů první vídají.
Krajina nížin, kopců a pohoří,
pro jejich krásu srdce ti zahoří.
Blízko je oceán, klima je vlhké,
mlha je častá a větry prudké.
Válka růží byla krvavý boj,
v zemi průmyslové vznikl parní stroj.
Londýn je symbolem Anglie,
Lochneska ve Skotsku se ukryje,
ve Walesu Severn pramení,
přes moře Irsko je Severní.
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SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE
A SEVERNÍHO IRSKA
Vybarvi si tento ostrovní stát v mapě. Patří k němu i část na jiném ostrově!
Vyznač a zapiš si hlavní město. Doplň i ostatní chybějící údaje.

Hlavní město
Historické země

Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko

Sousední státy
Rozloha země
Nejvyšší bod

Ben Nevis 1 343 m n. m.
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Jak už víš, stát je složen ze čtyř historických zemí. Urči ke každému písmenku
správnou oblast.

D leží na jiném ostrově než A, B, C
A sousedí s B
B sousedí s A a C

B je největší, nejhustěji osídlená a hospodářsky nejvyspělejší
C je druhá největší rozlohou
D nesousedí přímo s žádnou jinou oblastí

A

C

B

D

Podtrhni, co je na obrázku:
A v tomto obrázku
je skryto velkoměsto (poradí ti
barva vlasů):

Edinburgh, Aberdeen,
Salisbury, Oxford, Belfast,
Stonehenge, Canterbury,
York, Cambridge

V místním pubu si lze dát pivo či whisky, o páté můžeš s přáteli vypít šálek čaje,
v rychlém občerstvení si dáš Fish and chips nebo posnídáš tradiční breakfast.
Popiš, co bys jedl. Je to zdravá strava?

Víš, že Británie je kolébkou fotbalu, ragby a tenisu? Že Wimbledon je nejstarší
a nejslavnější tenisový turnaj na světě? Mezi další oblíbené sporty patří golf a dostihy.
A také kriket. Co je to za hru?

kolektivní pálkovací míčová hra

nebo

údery holí se posouvá koule skrze barevné branky
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V hlavním městě je tolik památek a míst vyzývajících k návštěvě. Jedna se nám
do výběru ale zatoulala z Paříže. Najdeš ji?

Westminsterské opatství, Trafalgarské náměstí, hrad Tower, Big
Ben, Buckinghamský palác, Hyde Park, Louvre, London Eye,
katedrála sv. Pavla

Země dala světu nespočet osobností, mezi nimiž jsou např.: Newton, Churchill,
Chaplin, Livingstone aj. Některé jsme pro tebe ukryli do skrývaček.
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legendární skupina

E–T–E–B–A–L-S

V doplňovačce najdeš jméno zaoceánského parníku, který ztroskotal v roce 1912
po nárazu do ledovce při plavbě z Londýna do New Yorku.

1. konec věty
2. představa osoby na veřejnosti
3. hra Wimbledon
4. podzimní květina
5. obstarání si potřebných věcí
6. mylný smyslový vjem
7. doslovné znění z díla nebo doslovně zopakovaný výrok
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