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 Hlavní město...........................................Paříž 

 Rozloha.....................................543 965 km2 

 Počet obyvatel............................. 65 436 552 

 Jazyk..........................................francouzština 

 Měna.......................................................Euro 

 Prezident............................François Hollande 

 Státní zřízení..................................republika 

 Největší řeka...........................................Loira 

 Povrch....................................převážně nížina 

 Podnebí...........................................mírný pás 

 

 



 Turistika ...................Normandie, Bretaň, Alpy 
Francouzká riviéra. 

 Zajímavosti......... Nejvyšší hora Alp, Eiffelova 
věž, zámky na Loiře, 

 Průmysl ....................automobilový (Peugeot, 
Citroen, Renault), strojírenský, letecký, 
textilní - oděvní, potravinářský 

 Zemědělství............nejvíce orné půdy v 
Evropě, pěstování pšenice, vinné révy, ovoce, 
zelenina 

 



 Francie sousedí s: Německem, Belgií, 
Lucemburskem, Švýcarskem, Itálií, 
Španělskem, Andorrou a Monakem.  

 Důležitá města: Paříž, Marseille, Lyon, 
Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, 
Bordeaux, Rouen. 

 Hory: Alpy - Mont Blanc, Pyreneje, Ardenny 

 Řeky: Loira, Garonne, Seina a část toku Rýnu. 



 Původní obyvatelé byli Galové. 

 Galské východní hranice byly ve 4. století 
obsazeny germánskými kmeny – Franky. Ti 
dali zemi její dnešní jméno. 

 Kapetovci z Valois a Bourboni sjednotili 
území Francie. 

 Největší moci dosáhla Francie za vlády 
Ludvíka XIV, který vládl v 2. polovině 17. a 
začátkem 18. století. 



 Za následníků Ludvíka XIV – úpadek říše. 
 1789  Velká francouzská revoluce 
 1792  zřízena První republika. 
 1799  ovládl republiku Napoleon Bonaparte a 

stal se prvním konzulem. 
 Začátek napoleonských válek 
 2.12.1805 slavná bitva „Tří císařů“ u Slavkova 
 Definitivně poražen byl v bitvě u Waterloo 18. 

6. 1815. 
 1848  Druhá republika. 

 
 
 



 1870  Třetí republika. 

 Po II. svět. válce  Čtvrtá republika. 

 1958  Pátá republika v čele s generálem 
Charlesem de Gaullem. 

 V posledních desetiletích se Francie smířila s 
Německem. 

 Dnes je důležitou součástí Evropské unie. 

 



 Válka mezi spojenci a němci vypukla 
vyloděním v Normandii. 

 Spojenci plánovali útok 5. 6. 1944 ale na 
místě výsadku bylo špatné počasí a tak byl 
útok odložen na 6. 6. 1944. 

         



 Prezentaci o této zemi jsem si vybral ne proto 
že jsem v ní nebyl, ale proto že se mi líbí 

 Letos bude dne 6. 6. významné výročí 70 let 
od vylodění v Normandii. 

 

 Tato práce se mi dělala docela dobře. 

 Bavilo mě vyhledávat informace o Francii. 



 1. Kdy byla zahájena bitva o Normandii? 

 a) 6. 5. 1944          b) 6. 6. 1945     c) 6. 6. 1944 

 2. Kolik je obyvatel ve Francii? 

 a) 65 436 552        b) 5              c)57 727 535 

 3. Největší řeka ve Francii? 

 a) Seina         b) Loira         c) Loina 

 4. Jaká je měna ve Francii? 

 a) Kč                    b) Euro                   c) Dolar 



 Kdopak jsou tito páni? 

 



 Hlava, internet 




