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POPIŠ POLOHU FRANCIE POMOCÍ MAP V ATLASE

 Která moře oblévají?

 S kterými státy sousedí?

 Pojmenuj ostrovy a poloostrovy?



Rozloha 547 030 km² (47. na světě)

Délka pobřeží 3427 km 

Hranice 2940 km

– Španělsko: 649 km

– Belgie: 620 km

– Švýcarsko: 572 km

– Itálie: 515 km

– Německo: 450 km

– Lucembursko: 73 km

– Andorra: 56,6 km

– Monako: 4,5 km 

Nejvyšší bod 4810 m (Mont Blanc)

Nejdelší řeky: Loira (1020 km), Seina,

Loira, Garona, Saona 

Největší jezero:Ženevské jezero

Celková rozloha Francie, včetně zámořských území je 674 843 km².

Rozloha metropolitní Francie je 547 030 km².

Francie kolonizovala především Afriku a sever Ameriky

http://wikipedia.7val.de/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_rozlohy
http://wikipedia.7val.de/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://wikipedia.7val.de/wiki/Belgie
http://wikipedia.7val.de/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
http://wikipedia.7val.de/wiki/It%C3%A1lie
http://wikipedia.7val.de/wiki/N%C4%9Bmecko
http://wikipedia.7val.de/wiki/Lucembursko
http://wikipedia.7val.de/wiki/Andorra
http://wikipedia.7val.de/wiki/Monako
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http://wikipedia.7val.de/wiki/%C5%BDenevsk%C3%A9_jezero
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frankofonní menšina

Francouzština a její rozšíření



FRANCIE

 60 mil. obyvatel

 Republika

 člen EU, člen G7

 hlavní město: Paříž

 významná města: (vyhledej na mapě v atlase)
Orleans, Le Mans, Rennes, Brest, Caen, Le Havre, Amiens, Calais, 

Dijon, Lille, Strasbourg, Mulhouse, Besancon, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, La Rochelle, 
Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Brest, Toulouse, Valence, Nice, Toulon, Avignon, Marseille, 
Montpelier



HOSPODÁŘSTVÍ

významná je těžba: železné rudy, bauxitu a uranu

- mnoho surovin dováží
- je to jedna z hospodářsky nejsilnějších zemí (G8)

- průmysl: strojírenství (Renault, Citroen,Peugeot, Airbus,TGV )

energetika-jaderné elektrárny

petrochemie (Michelin)

důležitá je  výroba kosmetiky, textilu a oděvů

potravinářství (výroba sýrů a vín- Champagne)

- v zemědělství: pěstuje se vinná réva, pšenice, kukuřice, 
cukrová řepa,ovoce, zelenina,květiny

chová se především skot, prasata, drůbež,                                                     
-důležitý je rybolov



ZEMĚDĚLSTVÍ

velmi intenzivní, moderní zemědělství

-pěstuje se vinná réva, pšenice, kukuřice, 

cukrová řepa, ovoce, zelenina, květiny

-chová se především skot, prasata,drůbež

-důležitý je rybolov



CESTOVNÍ RUCH
Francie patří mezi nejnavštěvovanější země světa , 

Turisty láká především Paříž s četnými historickými památkami, kulturními institucemi i jedinečnou atmosférou života .

 Eiffelova věž 

Byla postavena u příležitosti Světové výstavy v roce 1889. 

Jmenuje se po svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi.

 Vítězný oblouk v Paříži nechal postavit Napoleon Bonaparte v letech 1806 až 1836 na počest francouzské

armády, začíná zde nákupní třída Champs Elysées.

 Katedrála Notre-Dame v Paříži

V chrámu se odehrála například korunovace Napoleona nebo rehabilitace Johanky z Arku.

 Sacré Coeur v Paříži

Stavba, která vás okouzlí, nebo je to kýč? O této bazilice se vedou divoké debaty. Kostel tyčící se nad Paříží se i přesto stal 

dalším symbolem města. Pokud vystoupáte až do bílé kopule baziliky, budete okouzleni výhledem na Paříž.

 Náměstí Svornosti (Place de la Concorde) v Paříži

Jedno z nejkrásnějších náměstí světa má své jméno díky obelisku z chrámu v Luxoru v Egyptě.  Byl to dárek egyptského 

vicekrále. Na náměstí v minulosti dokonce padaly hlavy – gilotinou zde přišel o život král Ludvík XVI. i Marie Antoineta

 Versailles, okolí Paříže

zámek Ludvíka XIV., Versailles je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.



Napoleon Bonaparte (vojevůdce)

Ludvík XIV. (nejdéle vládnoucí francouzský král)



Eiffelova věž Muzeum Louvre

Vítězný oblouk



OSTATNÍ  NAVŠTĚVOVANÁ MÍSTA

Mont Sant Michel u Rennes, Bretaň
Na vrcholu žulového ostrova spatříte klášter Mont Sant Michel. Památka UNESCO 
se nachází mezi Bretaní a Normandií.

Pevnost If u Marseille, Provence
Je známá díky spisovateli Alexandru Dumasovi, který sem uvěznil hrdinu svého 
románu Hrabě Monte Christo. Pevnost ze začátku sloužila k obraně, později jako 
vězení.

Papežský palác v Avignonu, Provence-bývalé sídlo papeže
zámky na řece LOIRA
Savojské Alpy
Francouzská riviéra
Provence
Normandie
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