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IRSKO

1. Najdi a vybarvi na mapě Evropy Irsko, vybarvi správnými barvami jeho vlajku.

2. Vyhledej v atlasu:

Hlavní město Irska…………………………………………………………………………….

Moře, které odděluje Irsko od Velké Británie……………………………………………….

Oceán, který obklopuje Irsko…………………………………………………………………

Nejdelší řeka v Irsku…………………………………………………………………………..

Další velká města v Irsku……………………………………………………………………..



3. Přečti si následující text:

Svatý Patrik byl starověký křesťanský duchovní, mnich, misionář a biskup, původem
z Británie, který působil ve druhé polovině 5. století v Irsku.
Sv. Patrik pocházel ze vznešené velšské rodiny a jeho původní jméno znělo Maewyn
Succat. V šestnácti letech byl unesen otrokáři do Irska, odtamtud po šesti letech
uprchl a vrátil se domů. Poté se stal mnichem a vrátil se do Irska, kde misionářsky
působil v druhé polovině 5. století.
V Irsku je mu zasvěcena celá řada kostelů, mezi nimi i větší počet katedrál. Jeho
symbolem je zelená barva a jetelový trojlístek, s jehož pomocí údajně vysvětloval
princip Nejsvětější Trojice.
Svatému Patrikovi, přezdívanému též Apoštol Irska či Věrozvěst Irska, se připisuje
klíčová úloha v pokřesťanštění Irska. Je patronem Irska a jeho svátek, Den svatého
Patrika (Saint Patrick's Day), slavený 17. března, tj. v předpokládaný den jeho smrti,
je zároveň nejvýznamnějším svátkem Irska a všech Irů a je spojen s rozsáhlými
bujarými oslavami, jejichž náboženský rozměr je již poněkud potlačen.
Podle legendy vyhnal z Irska hady, a proto prý se dodnes na ostrově žádný z těchto
plazů nevyskytuje. Podle dalších pověstí Patrik vysvětloval na příkladu jetelového
trojlístku (shamrocku) princip Nejsvětější Trojice, proto se trojlístek stal jeho
symbolem. Na vrcholu hory Croagh Patrick prý Svatý Patrik vydržel 40 dní bez jídla.
Zdroj: upraveno podle Přispěvatelé Wikipedie, Svatý Patrik [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 18. 03.
2022, 09:21 UTC, [citováno 23. 06. 2022] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svat%C3%BD_Patrik&oldid=21047555>

4. Nakresli shamrock. Do jeho listů vepiš informace:
a. Kdy se slaví Den sv. Patrika
b. Odkud sv. Patrik pocházel
c. Jaké náboženství v Irsku šířil
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