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Něměcko
• Německo (oficiální název Spolková republika 

Německo, zkratka SRN, německy: Bundesrepublik 
Deutschland, zkratka BRD) je středoevropský stát. Na 
severu sousedí s Dánskem, omývá jej Severní moře a 
Baltské moře, na východě sousedí s Polskem a Českou 
republikou, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na 
západě s Francií, Lucemburskem, Belgií a 
Nizozemskem. Rozloha Německa je 357 021 km2, 
přičemž území státu se nachází v mírném podnebném 
pásu. Německo má přes 82 milionů obyvatel, což z něj 
činí nejlidnatější stát Evropské unie. Německo je 
zároveň domovem třetí největší populace imigrantů na 
světě.



Znak Německa

Vlajka Německa



• měna
• Německou měnou je euro, které v roce 2002 

nahradilo německou marku.



•Národní jídla - Natinalgerichte

Eintopf Spätzle



BMW - Bayerische Motoren Werke



• die Ostsee- Baltské moře



Rakousko
• Rakousko (oficiální název zní Republika Rakousko, 

německy Republik Österreich) je vnitrozemská federativní
republika ležící ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových 
zemí. Hraničí s Lichtenštejnskem (délka hranice 35 km) a 
Švýcarskem (164 km) na západě, s Itálií (430 km) a 
Slovinskem (330 km) na jihu, s Maďarskem (366 km) a 
Slovenskem (91 km) na východě a s Českem (466,1 km) a 
Německem (784 km) na severu. Rakousko je členem OSN, 
Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Eurozóny. 
Největší města jsou Vídeň, Štýrský Hradec, Linec, Salzburg a 
Innsbruck. Oblíbenými turistickými cíli jsou Vídeň, Salzburg 
a Innsbruck, a také Zell am See, Grossglocknerská
vysokohorská silnice a Kitzbühel.



Znak Rakouska

Vlajka Rakouska



•měna



•jídlo

• Vídeňský řízek

• Vídeňský knedlík



•Vídeňská káva
• Sacher TORTE



•Mozart Kugel



•Marken JodSalz 



•die 
Alpen



Švýcarsko
• Švýcarská konfederace či Švýcarské spříseženství, krátce 

Švýcarsko (zastarale Švýcary) – německy Schweizerische 
Eidgenossenschaft, Schweiz, francouzsky Confédération 
suisse, La Suisse, italsky Confederazione Svizzera, Svizzera, 
rétorománsky Confederaziun svizra, Svizra, latinsky 
Confoederatio Helvetica, Helvetia – je vnitrozemní stát ve 
střední Evropě. Švýcarsko leží mezi Bodamským jezerem na 
severovýchodě, Ženevským jezerem na západě, Horním 
a Alpským Rýnem na východě a Rýnem na severu, Jurou na 
severu a jižními Alpami. Švýcarsko sousedí s následujícími 
státy, se kterými má hranice suchozemské hranice: s Itálií je 
734,2 km, s Francií 571,8 km, s Německem 345,7 km, 
s Rakouskem 165,1 km (přerušena Lichtenštejnskem) a 
s Lichtenštejnskem 41,1 km; celkem 1857,9 km.



• Znak Švýcarska • Vlajka Švýcarska



•měna



•jídlo • “RÖSTI”



•čokoláda

• sýr



•Švýcarské hodinky



•Švýcarské nože



•die Alpen



Lichtenštejnsko
• Lichtenštejnsko je jeden z nejmenších států

Evropy, leží na svazích Alp (pohoří Rätikon) a v 
údolí Rýna. Sousedí se Švýcarskem (společná
hranice 41,2 km), s kterým je úzce 
hospodářsky a politicky spojeno (mj. měnovou 
a celní unií), a s Rakouskem (společná hranice 
36,7 km), mezi jejichž území je vklíněno.



• Vlajka 
Lichtenštejnska

• Znak 
Lichtenštejnska



•měna



•jídlo

• Riebel



•Zámek Vaduz
• Zámek 

Vaduz, 
dřívější
hrad, 
sídlo 
Lichtenš
tejnů
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