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Základní informace

• Hlavní město Irska je Dublin

• Počet obyvatel : 4 892 305

• Rozloha 70 273 m²

• Měna: Euro, Irsko je členem EU

• Klima : mírné, oceánské  klima ovlivněno 
Golfským proudem, velmi často prší

• Povrch: převážně louky a vřesoviště, 

15 % rašeliniště a 5 % listnaté lesy



Nádherné přírodní scenérie



Ostrovní stát



Obyvatelstvo a nezávislost

• Jazyk : angličtina, gaelština
• Náboženství : římsko – katolické 84 %

protestantské :3 %
ostatní: 7 %

• Průměrný věk : 36 let
• Irsko je ostrovní stát na západ od Velké Británie.

Politicky tvoří tento ostrov Irská republika a na severu
Severní Irsko, které ale patří do Spojeného
království. Samostatné Irsko je výsledkem mnoholetého
boje za nezávislost mezi Spojeným královstvím Velké
Británie a Irska.



Kultura

• Oblíbené sporty : Gaelský ( irský) fotbal, 
hurling, dostihy, tanec

• Typické nástroje : harfa, irské loketní dudy, 
buben, flétny, housle

• Slavní hudebníci : Enya, U2, The Cranberries, 
Sinéad O ‚ Connor, The Corrs, Van Morrison

• Život se odehrává v tzv. irských hospodách, 
každý den v nich hraje živá hudba. Zpívá se a 
tancuje. Hudba provází celé Irsko.



Irsko



Mohérovy útesy



Aranské ostrovy



Connemara park - Inagh Valley



Connemara ponny
Je to čistě irský kůň, velmi odolný.



Galway



Galway pubs

• Slavné hospody – puby v Irsku



Eyre Square



Atlantic Language school



Puffins colonies - papuchálci



Wild atlantic way



Poulnabrone dolmen



Ross Errilly Friary



Cong Woods



Victorian Walled Garden



Kylemore Abbey



Killary Fjord



Zajímavosti

• V Irsku nežijí žádní hadi.

• Irština je jeden z mála jazyků, které používá 
písmeno "ch". 

• Nejstarší Irská hospoda byla založena před 900 
lety.

• Irsko vyhrálo soutěž Eurovision Song Contest v 
letech 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 a 
1996 což je více než kterákoliv jiná země.



Zajímavosti

• 57 % Irů nosí dioptrické brýle nebo kontaktní 
čočky.

• Prezidentský Bílý dům ve Washingtonu navrhl 
Ir (architekt James Hoban).

• Čtyřlístek je národní symbol Irska a je 
registrovaný jako ochranná známka země.

• Mezi další symboly Irska se počítají: Keltský 
kříž, jetel a irský vlkodav.



Zajímavosti

• Ir William Edward Wilson byl první, kdo přesně 
změřil teplotu slunce (6059 ° C).

• Svatý Patrick nebyl ve skutečnosti Ir, ale 
Říman.

• Svátek Halloween byl odvozen od irského 
festivalu "Samhain".

• I přes všeobecné mínění o zrzavé barvě vlasů 
všech Irů je v Irské populaci "jen" 9% 
zrzavohlavých



Zajímavosti

• Nemocnice v Dublinu je nejdéle nepřetržitě 
pracující porodnice světa (zal.1745).

• V Irsku je víc mobilních telefonů než lidí.

• Slavný Titanik byl vyroben v Irsku a jeho 
poslední zastávka před potopením byla také v 
Irsku.

• Irové spotřebují v průměru 131 litrů piva 
ročně, což je 2. místo ve světovém žebříčku. 
První je ČR



Jak to bylo s námi

• Bydlely jsme v malebném studentském 
městečku na pobřeží – Galway.

• Každý den jsme chodily do školy a vzdělávaly 
se v jazyce anglickém ve škole Atlantic
language school.

• Škola byla dopoledne, odpoledne jsme mohly 
poznávat místní kulturu a přírodní památky.



• O víkendu jsme navštívily tzv. Wild atlantic
way

• Jednalo se o výlety na Mohérovy útesy, 
Aranské ostovy, Connemara park.

• Poznaly jsme scenérie Irska, kulturu, prostředí, 
přírodu, zvyky, tradice. 

• Seznámily jsme se s lidmi z celého světa.

• Mnoho lidí studuje v Irsku angličtinu.



• Po celou dobu jsme mluvily anglicky, musely
jsme se domluvit ve škole, v obchodě, na
nádraží, na letišti, na kulturních akcí,

v restauraci, komunikovaly jsme s místními
lidmi a získaly jsme přehled o státě, který má
neuvěřitelné kouzlo a moc. Za tuto zkušenost
jsme velmi vděčné.



Děkujeme za pozornost

• Zúčastněné osoby: 

• Mgr. Monika Halfarová

• Mgr. Jana Kašná

• Bc. Zuzana Majdanicsová

• Mgr. Simona Havrlantová

Irsko léto 2018


