
EURÓ PA

R I E K A  D U N A J

S T R E D O Z E M N É  M O R E

R I E K A  RÝ N

AT L A N T I C K Ý 
O C E Á N

Eiffelova 
veža, Paříž

Katedrála Notre 
Dame v Chartres

Koloseum, 
Rím

olivovník

Akropola, Atény

jazvec

plameniak

Carcassonne

líška

jeleň

Hagia Sofia, Istanbul

Guggenheimovo múzeum, Bilbao Sagrada Família, 
Barcelona

Reichstag, Berlín

P Y R E N E J E

hrazdené domy

Hundertwasserhaus

chrám Vasilija 
Blaženého, Moskva

Westminsterský palác, 
Londýn

Neuschwanstein

Šikmá veža, 
Pisa

Vikingovia

diviak lesný

diviak lesnýzajac

medveď

Karolov most, Praha

kostol v Borgunde

tulipány
kráľovná

I S L A N Dsopka

Č I E R N E  M O R E

Turci

ĎATEĽ ČIERNY
Je veľký asi 50 cm, 
živí sa predovšetkým 
škodcami stromov, 
ktoré vyďobáva 
spod kôry a vyberá 
ich dlhým lepkavým 
jazykom. Pre túto 
schopnosť sa mu 
niekedy hovorí lesný 
doktor.

TULIPÁNY
Pochádzajú 
pôvodne z Číny, 
ale v Európe si získali 
veľkú obľubu najmä 
v Holandsku. 

B A LT S K É  M
O R E

ISLAND
Ostrov v Atlantickom oceáne, 
ktorý je súčasťou Európy. 
Na ostrove sa nachádza niekoľko 
činných sopiek, ktoré môžu 
kedykoľvek znovu vybuchnúť.

JAZVEC
Živí sa drobným hmyzom, hrabošmi, 
hubami a korienkami. Má takmer 
bielu hlavu s čiernymi pruhmi cez oči. 
Žije v nore.

OLIVOVNÍK
Vždyzelený strom, 
z ktorého ľudia získavajú 
plody nazývané olivy 
a olivový olej na prípravu 
šalátov a na varenie.

WESTMINSTERSKÝ PALÁC
Sídlo parlamentu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska s viac ako tisíc miestnosťami. 
Vo veži visí najťažší zvon na ostrove s názvom Big Ben.

EIFFELOVA VEŽA
Veža je pomenovaná 
po svojom 
konštruktérovi a meria 
324 metrov. To je jej 
výška vrátane antény 
na vrchole. Svojho 
času to bola najväčšia 
stavba sveta. Dnes ju 
už predstihli ďalšie 
výškové budovy, 
ktoré sú viac ako 

dvakrát vyššie.

JEDLO
Pre rôzne časti Európy 
sú typické rôzne jedlá. 
Na juhu je to pizza alebo 
gyros, v strednej Európe 
hranolčeky, syr či údeniny, 
na Pyrenejskom 
polostrove zas jedlo 
s názvom paella – zmes 
ryže, plodov mora, 
zeleniny a korenia.

ALPY
Európske pohorie s najvyš-
ším vrchom Európy, ktorý 
sa volá Mont Blanc a me-
ria 4 807 metrov. Alpy sú 
vyhľadávaným strediskom 
zimných športov.

KOLOSEUM
Amfiteáter v talianskom meste Rím, kde sa usporadúvali 

zápasy gladiátorov. Gladiátori boli 
otroci vycvičení na boj muža proti 

mužovi pre pobavenie rímskeho 
cisára a verejnosti. 
Gladiátori bojovali 
aj so zvieratami.

POLÁRNY DEŇ A NOC
Jav, ktorý sa odohráva za polárnym 
kruhom. Keď slnko aj niekoľko 
mesiacov nevychádza, nastáva 
tzv. polárna noc. Keď naopak 
slnko bez prestávky svieti, ide 
o polárny deň.

EURÓPSKA ÚNIA
Vznikla v roku 1993 a k dnešnému 
dňu ju tvorí 28 štátov Európy. 
Medzi jednotlivými krajinami boli 
zrušené kontroly na hraniciach 
a osoby sa tu môžu voľne 
pohybovať. Parlament Únie sídli 
v belgickom Bruseli.

VÍNO A SYRY
V Európe sa dobre 
darí viniču, preto sa tu 
vyrábajú najlepšie vína 
na svete. Vyrábajú sa 
tu tiež výborné syry.

A L P Y

S E V E R N Ý  Ľ A D O V Ý 
O C E Á N

PLAMENIAK RUŽOVÝ
Vodný vták s dlhými 
ružovými nohami, ktoré sú 
ukončené plávacími blanami. 
Typický je jeho 
dlhý krk.

plameniak

medveď

jeleň

medveď

PORTUGALSKÝ 
KOHÚT
Neoficiálny, ale veľmi 
populárny symbol 
Portugalska. Predstavuje 
slobodu a spravodlivosť.

MUSEO DEL PRADO
Múzeum a galéria 
umenia nachádzajúca 
sa v Madride, hlavnom 
meste Španielska.

Museo del Pradoportugalský 
kohút

Palác kultúry  
a vedy, Varšava

KÚPELE HÉVÍZ
Jedno z najpôvabnejších a tiež 
najnavštevovanejších kúpeľných 
stredísk v Maďarsku.

Hévíz

PALÁC KULTÚRY A VEDY 
VO VARŠAVE 
Výšková budova ohromu-

júca svojou majestát-
nosťou, v ktorej môžeš 
navštíviť niekoľko múzeí 

súčasne – technické 
múzeum, múzeum 
mládeže a múzeum 
evolúcie.

Kde mám 
druhú nohu?

Už ma  z toho bolí 
zobák.
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A RCH ITEKTÚ RA  

A  PAM IATKY

ARCH ITEKTÚ RA  

A  PAM IATKY



EURÓ PA

Európa je druhým najmenším 
svetadielom a celá sa rozkladá 
na severnej pologuli. S Áziou 
tvorí jeden kontinent, 
od Afriky je na juhu oddelená 
Stredozemným a Čiernym 
morom, od Ázie ju delí pohorie 
Ural. Na západe Európu 
obmýva Atlantický oceán. 
Na svetadiele panuje rozličné 
podnebie, od teplého pásma 
na juhu cez mierne pásmo 
na väčšine územia až po studené 

na severe, kde sú dlhé zimy.
 

ĽUDIA EURÓPY
Aj keď je Európa druhým najmenším svetadielom, 
jej história bola veľmi zložitá, preto tu vzniklo 
veľké množstvo národov 
a rozličných jazykov.

HISTÓRIA A ARCHITEKTÚRA
Pohnutá história mala aj pozitívny vplyv. V Európe 
vzniklo veľké množstvo prekrásnych historických 

architektonických pamiatok, 
ktoré chodia obdivovať turisti 

z celého sveta.

Európu obýva viac ako 50 rôznych 
národov, žije tu vyše 700 miliónov 

obyvateľov, ktorí hovoria približne 200 jazykmi. 
Európa je bohatá a má veľmi rozvinutý priemysel. 
Je kolískou západnej civilizácie, preto sa jej hovorí 
„starý kontinent“. Európania založili Európsku 
úniu, do ktorej patrí už väčšina európskych štátov. 

Najvyšším vrchom Európy je Mont Blanc, ktorý leží 
v najznámejšom pohorí, v Alpách.

JELEŇ
Samce nosia na hlave parohy, ktoré na zimu 
zhadzujú. Staršie jelene majú mohutnejšie 
parožie.

MEDVEĎ HNEDÝ
Najväčšia európska 

šelma. Žije 
samotársky, 
na zimu sa 
ukladá na zimný 
spánok. Má rád 
med lesných 
včiel.

MÓDA
Európa a najmä Francúzsko 
sa stali kolískou módnych 

návrhárov, ktorí 
určujú svetové 
trendy.

ZAJAC
Obyvateľ polí 
a okrajov lesa je 
typickým európskym 
cicavcom.

VIKINGOVIA
Boli to výborní moreplavci zo severu 
Európy. Priplávali do Ameriky dlho pred 
Krištofom Kolumbom. 

DIVIAK LESNÝ
Tento štetináč je predkom 
svine domácej. Nájdeš ho 
najmä v európskych lesoch. 
Živí sa bobuľami, 
korienkami 
a hmyzom.

AUTOMOBILY
V Európe je veľmi rozvinutý 
automobilový priemysel. 
Európske autá jazdia 
po celom svete.

LÍŠKA
V Európe veľmi rozšírená šelma. 
V bájkach je symbolom prefíkanosti.

EU RÓ PE  SA  HOVORÍ  

STA RÝ  KONTINENT

EURÓ PAN IA  ZALOŽ I L I

EU RÓ PSKU UN IU


