Dánsko

EVR OPA

Švédsko

Dánsko je jednou z nejstarších
monarchií na světě a má jednu
z nejstarších národních vlajek. Jejich vlajka
je známá jako Dannebrog, což znamená
„dánská látka“.

Grónsko je součástí Dánska. Využívá
červenou a bílou barvu dánské vlajky,
avšak samotný symbol představuje
slunce a led.
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Vlajka Švédska je inspirována státním
znakem, zobrazujícím modrý štít se
třemi zlatými korunami. Ve Švédsku se tradičně
užívají už od 14. století.

Norsko
Norsko získalo nezávislost v roce
1905, poté co bylo součástí Dánska
a potom pod švédskou nadvládou. Zachoval
se vzor dánské vlajky, byl však přidán
modrý pruh. Vzor ovlivnila francouzská
trikolóra a vlajky USA a Velké Británie.

Švédsko, Norsko a Dánsko společně
tvoří území zvané Skandinávie.
Jejich národní vlajky sdílejí
skandinávský kříž.

Island
6
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Island byl po dlouhou dobu pod
nadvládou Dánska. Nezávislou
republikou se stal v roce 1944. Modrá barva
na islandské vlajce symbolizuje islandské hory
a Atlantský oceán, bílá ledovce a sníh, červená
představuje oheň a lávu islandských vulkánů.
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Belgie

Finsko

Návrh belgické
vlajky vychází
ze státního znaku země: černá
barva ze samotného štítu, žlutá ze
zlatého lva, červená ze lvího jazyka
a drápů.

Bílá barva finské vlajky
znázorňuje bílý sníh, modrá
symbolizuje nebe a početná jezera. Tato vlajka se
používá od vyhlášení Finska samostatným státem v roce
1917, poté co Finsko přestalo být součástí Ruské říše.
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Červený pruh na holandské
vlajce byl původně oranžový
a na červený byl změněn až
v 17. století. Oranžová barva byla poctou Vilému
Oranžskému, který stál v čele hnutí za nezávislost
proti španělské nadvládě.

Irsko
Vlajka Irské republiky byla
poprvé použita v roce 1848
hnutím za nezávislost Irska. Národní vlajkou se stala
v roce 1937, když se Irsko stalo samostatným státem.

Irská trikolóra je tvořena zelenou, bílou a oranžovou barvou.
Zelená představuje katolíky, oranžová protestanty a bílá
symbolizuje mír mezi těmito dvěma vírami.
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Spojené království
Velké Británie
a Severního Irska
Vlajka Spojeného království reprezentuje Anglii,
Wales, Skotsko a Severní
Irsko. Spojení Anglie, Skotska
a Walesu vzniklo v roce
1707. Jejich společná vlajka
se obecně nazývá Union Jack a její
současný vzhled pochází z roku 1801.
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Rozšifruj tyto nápisy a přepiš
správné názvy zemí.

ÚZEMÍ PÍSMENEK
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KDONÁS

Dokážeš vybarvit jednotlivé
vlajky níže bez kontroly
na předchozích stránkách?

TEST

Irsko

Dánsko

Velká Británie
Nizozemsko

Island

8
kdv0810 Vlajky sveta-blok.indb 8

09.03.2020 12:07:24

SLOŽ
ROZSTŘÍHANÉ
VLAJKY

A

Tyto vlajky byly
rozstříhány na kousky.
Dokážeš je sestavit
zpátky?
D
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VE STÁTNÍM ZNAKU
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Toto je státní znak
Belgie. Dokážeš
překreslit originál
do tohoto štítu?
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Francie

Monako

Francouzská vlajka je známá pod
názvem trikolóra. Představuje
jeden z nejznámějších vzorů se třemi pruhy.
Modrá a červená symbolizují Paříž, zatímco bílá
představuje rod Bourbonů.

Monako je malým státečkem
při jižním pobřeží Francie.
Od roku 1297 zde vládne rod Grimaldiů
původem z Janova v Itálii.

Monackým státním znakem je
erb rodu Grimaldiů. Dva mniši
se vztyčenými meči stojí jako
štítonoši vedle stříbrného štítu
posetého červenými diamanty.

Trikolóra byla prvně použita během Velké
francouzské revoluce v roce 1789. Vlajka
symbolizuje ideály liberté, egalité et fraternité –
„svobody, rovnosti a bratrství“.
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Andorra je malé knížectví
v Pyrenejích mezi Francií
a Španělskem. Vlajka sdílí červenou
a žlutou barvu španělské vlajky a červenou
a modrou barvu francouzské vlajky. V průběhu staletí
ony dva větší státy tuto malou zemi chránily.

V čele knížectví zpravidla stojí kníže,
ale v případě Andorry jsou to dvě spoluknížata.

Portugalsko
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Portugalsko je historicky národem
velkých námořníků
a průzkumníků.
Na jejich statním znaku najdeme
armilární sféru a štít. Armilární sféra
neboli astroláb je astronomický
přístroj, v minulosti hojně používaný
k námořní navigaci.
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