


POČASÍ VE 

VELKÉ 

BRITÁNII 



Padají kočky a psi?!  





  Srážky:  

 Anglie má nejméně dnů se sněhovou 

pokrývkou 

 Ročně je dnů se sněhovou pokrývkou 

méně než 5 

 Deštivých dnů (nad 1 mm) je od 100 na 

jihovýchodě po 160 



 
 Teploty:  
 Průměrná roční teplota v 

běžných nadmořských výškách je od 8 °C do 
12 °C 

 Léta jsou oproti zbytku Velké Británie výrazně 
teplejší, protože ji tolik neochlazuje vítr od 
moře, průměrná červencová teplota je 16 -18 
°C(největší horka bývají v Londýně) 

 !Teploty se ve VB uvádějí ve stupních 
Fahrenheita ( 0 °C = 32 °F 
           100 °C = 212 °F ) !!!  
  

  







  Srážky: 

 Deštivých dnů je tady v normálních 

nadmořských výškách od 140 do 180 

ročně 

 Celkově za rok naprší 1000-2000 mm 

srážek 

 Počet dní se sněhovou pokrývkou je 

také velmi různý, na pobřeží méně než 

5, ale ve vnitrozemí je to 10-20 



 Teploty: 

 Oproti Anglii jsou léta ve Walesu o trochu 

chladnější, ale zase teplejší než ve Skotsku  

 Průměrná červencová teplota je 14 - 16 °C 

 V nejchladnějším únoru od 3 do 6 °C 

 V zimě mohou klesat na -5 až -10 °C, dnů s 

mrazem je 40-60 





  Srážky: 

 Dnů se sněhovou pokrývkou je na pobřeží 

většinou 10-20 ročně, ve vnitrozemí na 

severu 20-40 ročně, v nejhlubším vnitrozemí 

až 60  

 V běžných nadmořských výškách prší 200 

nebo víc dní v roce, méně deštivý je jih a 

nejsušší je západní pobřeží, bouřky jsou 

velmi vzácné 
 



 Teploty: 
 Průměrná roční teplota je mimo horské oblasti od 

7 do 9 °C, na západních stranách některých 
ostrovů na západě 9 až 10 °C 

 Na rozdíl od zbytku Británie tady není na většině 
míst nejchladnější měsíc únor, ale leden 

 Průměrné červencové teploty jsou od  
    12 -16 °C  
 Průměrná lednová teplota je většinou od 2 do 4 

°C, na jihu a západním pobřeží do 5 °C 





pá 
1.5.2015 

16,7° Dešťové přeháňky 

so 
2.5.2015 

17,2° Polojasno 

ne 
3.5.2015 

15° Přeháňky a bouřky 

po 
4.5.2015 

14,4° Skoro zataženo 

út 
5.5.2015 

14,4° Zataženo 

st 
6.5.2015 

14,4° Možný déšť 

čt 
7.5.2015 

13,9° Občasný déšť 

pá 
8.5.2015 

14,4° Možné přeháňky 

so 
9.5.2015 

14,4° Několik přeháněk a bouřek 

ne 
10.5.2015 

15° Možná přeháňka nebo bouřka 

po 
11.5.2015 

16,7° Slunečno 
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DĚKUJEME ZA 
POROZONST !   





PITÍ ČAJE  

V ANGLII 

                   VYPRACOVALY: Skřivánková, Oharková,  

                                                            Dosedělová, Gistrová 





 Pití čaje představuje pro Angličany 

hotovou společenskou událost.  



HISTORIE  

 Anglie, to je země neodmyslitelně spjatá s pitím 

čaje. A byť je od nás vzdálená stovky kilometrů, 

my jsme se rozhodli ji pro vás trochu přiblížit.  

 

 Za vůbec nejznámější je považován slavný „čaj o 

páté“ (five o’clock tea), jehož předlouhá tradice 

prý sahá až do 18. století. 



 V roce 1662 proběhlo oficiální zavedení čajové 

hodiny ve dvorech anglického krále Karla II. 

 Tímto se stal čaj i v Evropě společensky 

uznávaným a jedním z nejdůležitějších artiklů 

obchodního zboží. 



ZAJÍMAVOSTI 

 roku 1657 se čaj začal poprvé veřejně prodávat - 
a to v londýnské Garwayově kavárně 

 Průměrný Angličan vypije za rok asi dva tisíce 
šálků čaje. 

  Angličané pijí čaj v přesně stanovených 
hodinách: ráno, po snídani, během oběda(kolem 
13 h) a v pět odpoledne. 

  Angličané pijí čaj s mlékem nebo se smetanou. 



EARL GREY 

 Earl Grey je čajová směs s charakteristickou 
příchutí a aromatem   

 Vyrábí se podle čínské receptury, kterou obdržel 
jako dar britský hrabě Earl Charles Grey, když 
putoval po Číně. 

 Po přivezení receptury do Anglie se začal       
vyrábět čaj, který získal světový ohlas. 

 Pro zmírnění silné chuti jej lze podávat s mlékem. 





PŘÍPRAVA  ČAJE 

 Základem všeho je dobře předehřátý čajník 
(teapot) 

 do čajníku se nasype čaj - jedna lžička na každý 
šálek 

 Zalije se horkou vodou a nechá se 3-5 minut 
vyluhovat 

 Než se čaj vyluhuje, připraví se do vyhřátých šálků 
3-4 polévkové lžíce ohřátého mléka, do kterého 
se posléze nalévá čaj.  



 !čaj se lije do mléka, nikdy naopak!  

 Angličané tvrdí, že dolévání mléka do čaje kazí 

aroma i chuť nápoje a podobnou chybu hodnotí 

jako nevychovanost. 



ZDROJE : 

 http://www.dobrecaje.cz/cajova_skolka/temata/

anglie_1.htm 

 http://www.studentpoint.cz/313-nase-

tipy/10997-caj-o-pate-prijmete-nase-

pozvani#.VSrXQ9ysW5I 

 http://home.tiscali.cz/tapta/cajovna/piti.htm 

 http://web-denik.blog.cz/1205/caj-po-anglicku 
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KONEC 
Děkujeme za pozornost. 





Britský venkov 
Anglie je zelená a příjemná země. 



Na venkově na vás čekají tradice, malebné historické vesnice, 
poutě a krásné okolí venkovské Británie. Norfolk Broads je oblast 
přírodních krás a útočištěm pro volně žijící živočichy a je jednou z 
nejoblíbenějších turistických destinací Anglie. The Broads je 
národním parkem na jihovýchodě Anglie.  



Tato oblast je ideálním místem pro vodní turistiku. Délka splavných vodních cest zde 
dosahuje přes 200 km. Na březích nespočtu řek vás zaručeně zaujmou 
charakteristické větrné mlýny, které patří k tomu nejkrásnějšímu v této oblasti 
Anglie. Mezi největší řeky v oblasti patří Ant, Yare a Bure. 



Famózní řeka Temže protéká malebnou zelenou krajinou, historickými městy a 
působivými anglickými vesničkami s hospůdkami na břehu řeky. Tento kraj je 
kolébkou kriketu, čajů o páté a pikniků u řeky. 



V ústí řeky Temže, kde se řeka vlévá do Severního moře, jsou 
postaveny největší pobřežní větrné farmy nazvané London Array. 



























NEWQUAY 
 

 

Newquay se nachází na cornwallském 

pobřeží a nabízí příležitost k aktivním 

vodním sportům, jako jsou surfing a 

windsurfing, 11 km pláží se zlatým pískem 

a turistům bohaté zázemí. 

 

 

 

















● Vypracovaly: 

● Michaela Mokrošová a 

● Kateřina Hubáčková 

● Děkujeme za pozornost :) 





Britský vzdělávací 
školní systém 



Britské školy 
Začátek v 9:00, konec v 15:30 

Povinná školní docházka trvá 11 let 

Vzdělání ve Velké Británii je bezplatné a nejvíce 
dětí chodí do státních škol 

Zákon o vzdělávací reformě z roku 1988 zavedl 
národní kurikulum, jeho smyslem bylo, aby 
každému dítěti byl při vzdělávání poskytnut široký 
a vyvážený vzdělávací program 



Předškolní výchova 

Děti do pěti let můžou zůstat doma, chodit do 
školky, dětských center nebo využívat služeb paní 
na hlídání. 



Základní školy  

Děti v základních školách zůstávají do 11-ti let. 

Základní škola pak bývá často rozdělena na „infant 
school" (pro děti ve věku 5-7 let) a „junior 
school" (pro děti ve věku 7-11 let). 

Žáci jsou nazýváni „pupils". 



Střední školy 
Střední školy ve Velké Británii kladou důraz na 

výběr několika předmětů a jejich následné 
podrobné studium do hloubky. 

Po ukončení 10. a 11. ročníku obdrží studenti 
certifikát General Certificate of Secondary 
Education, který obsahuje ohodnocení studenta v 
pěti až deseti předmětech. 

Některé střední školy nabízejí tzv. sixth form, což 
je nepovinný 12. a 13. ročník. 



Studium A-level 
Studenti po dovršení 16 let si nejčastěji volí 

studium A-level, které zpravidla znamená přípravu 
k univerzitnímu studiu. 

Ke zkoušce si studenti vybírají tři nebo čtyři 
předměty, které plně souvisí i s jejich budoucím 
studiem na univerzitě. 

Studium je k dispozici na středních školách, 
školách sixth form a nástavbových školách. 



Univerzity ve Velké Británii 

Tady je malá ukázka univerzit ve Velké 
Británii: 

Oxford 

St Andrews 

Cambridge  

Brighton 

Birmingham 

Westminster 



 



ST ANDREWS 
St Andrews je jedna z nejlepších a nejstarších 

univerzit ve Skotsku a třetí nejstarší v anglicky 
hovořících zemích. Byla založena mezi 
lety 1410 a 1413. Univerzita se nachází ve 
městě St Andrews, v okrese Fife, na východním 
pobřeží Skotska. Podle novin The Guardian má 
univerzita nejlepší katedry fyziky a astronomie, 
mezinárodních vztahů, informatiky a matematiky 
ve Velké Británii. Na téhle univerzitě studoval princ 
William a vévodkyně Kate,…. 



Děkuji za pozornost  





I love London 



Black cabs Red buses 

The Thames (řeka 
Temže) Big Ben 



the British Museum  

The Tate art gallery 

Westminster 

Buckingham Palace 



Hyde Park 

Tower Bridge 



Shopping in London 

 



Harrods 
• Harrods je jeden 

z nejluxusnějších a 
nejproslulejších obchodníc
h domů na světě 

• Je prakticky malé město 
uprostřed velkoměsta. 

• Nachází se těsně pod Hyde 
Parkem v centru Londýna 



• Budova je postavena na ploše 
o velikosti 4,5 akru, skrývá v 
sobě 330 obchodů a více jak 
jeden milion čtverečních stop 
nákupních ploch 

• O zákazníky se zde stará přes 
5000 zaměstnanců 



• Zakladatelem nejluxusnějšího obchodního domu 
je Charles Henry Harrod 

• Obchodní dům Harrods je držitelem několika 
královských ocenění The Royal Warrant od: 

              Královny Alžběty II. 

              Vévody z Edinburghu 

              Charlese, prince z Walesu 

               Královny Alžběty 

Charles Henry Harrod 



• Obchodní dům je známý svými přísnými předpisy, 
které se týkají oblékání. Návštěvníka do domu nepustí, 
jestliže má na sobě sportovní šortky a ustřižené či 
roztrhané kalhoty 

Pravidla oblékání 



• Jelikož má Harrods titul nejluxusnější obchodní dům v 
Londýně, stává se častým cílem slavných lidí.  

• Mezi pravidelné zákazníky patří zpěvačka Madonna a 
dříve zde trávila volná odpoledne také 
královna Alžběta II., pak také Kate Moss, 
Beyonce a Christina Aguilera 





• Selfridges, také známý jako Selfridge & Co., je 

řetězec špičkových obchodních domů. 

•  V Londýně na Oxford Street je druhý největší 

obchod ve Velké Británii (po obchodním domě 

Harrods) a byl otevřen v roce 1909. 

• Historie v obchodě byla zfilmována v roce 2013, v 

britském televizním seriálu Pan Selfridge. 

• Během druhé světové války byl Selfridges 

bombardován, ale přežil poměrně bez úhony. 

•  Střecha s nádherným výhledem na Londýn byla 

často používána pro módní přehlídky. 





 



OXFORD STREET 

Adéla Kuntová 



ZÁKLADNÍ INFORMACE 

• Oxford Street je synonymem luxusního nakupování 
v Londýně 

 

• jedna z nejznámějších obchodních ulic světa 

 

• to, co představuje pro Ameriku 5. Avenue v New 
Yorku, pro Evropu představuje Oxford Street 





POLOHA 

• ulice se nachází víceméně v centru města 

• je hlavní dopravní tepnou okrsku Westminster 

• je dlouhá přibližně 2 a půl kilometru 

• vede od Marble Arch na rohu Hyde Parku přes 
Oxford Circus do St. Giles’ Circus a ulice dále 
pokračuje pod názvem New Oxford Street až k High 
Holborn 



DOPRAVA 

• Metrem vás tam zaveze například červená Central 
linka a vystoupit můžete na stanici Marble Arch, 
Oxford Circus nebo Tottenham Court 

• na stanici metra Oxford Circus vás dopraví také 
linka Victoria a Bakerloo  

• do stanice Tottenham míří ještě linka Northern 





HISTORIE 

• sahá až do doby římské, kdy tudy vedla významná 
silnice, která spojovala Londýn s okolím 

• v období středověku se touto cestou přepravovali 
vězňové na nedaleké popraviště 

• Na konci 18. století mnoho pozemků v jejím okolí 
koupil hrabě z Oxfordu a zahájil zde stavební práce 

• 19. století bylo obdobím rozkvětu obchodů a 
nakupování, přičemž nákupní boom trvá dodnes 



VÁNOČNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL 

• probíhá zde každoročně od roku 1959 

• je to velmi oblíbená tradice 

• nekonala se pouze během recese v letech 1967 až 
1978 

• v polovině listopadu vybraná celebrita zapíná 
ozdobná světla např. Emma Watson, Enrique 
Inglesias, Blue, Spice Girls a další 

• nádherné osvětlení zdobí Oxford Street až do 6. 
ledna následujícího roku 





NÁKUPNÍ HOREČKA 

• nákupy jsou vcelku náročné, neboť koncentrace lidí 
na této ulici je vskutku obrovská 

• většina obchodů na Oxford Street otevírá v 10:00 
hodin dopoledne a v neděli ve 12:00. Každý večer se 
za posledním nakupujícím zavírají dveře v 19:00 

• kromě malých kamenných obchůdků, naleznete na 
Oxford Street i velké nákupní domy 



OBCHODY 

• nejluxusnější obchodní dům Debenhams, John 
Lewis nebo Selfridges 

• Primark má na této ulici dva několikapatrové 
obchody 

• Next, Gap, H&M, Esprit, Benetton, Mango, Marks 
and Spencer, Top Shop, Urban Outfitters, Zara 

• největší obchod s hudebninami a DVD v Evropě, 
značka HMV 





SLEVY 

• dvakrát do roka bývají po celé ulici obrovské slevy 

• čeká na ně mnoho lidí 

• v této době je zde největší koncentrace lidí 



DĚKUJI  

ZA  

POZORNOST 



ZDROJE 

• www.wikipedie.cz 

• http://www.radynacestu.cz/magazin/oxford-street/ 

• http://www.londynan.cz/pruvodce/za-
nakupy/oxford-street/ 

• http://velka-
britanie.orbion.cz/londyn/pruvodce/nakupovani-
2140/ 
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