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Metodický list/anotace 

Žák se seznamuje s pojmem Evropská unie, chápe její fungování, důvod 

vzniku, základní finanční vztahy mezi státy. Vyhledává jednotlivé členské 

státy EU a vnímá jejich vzájemné vztahy z hlediska historického i 

soudobého. Vytváří pojmovou mapu a vyhledává základní informace o 

členských státech EU. 
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1. Vyhledej údaje o Evropské unii a doplň tabulku: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členské státy Evropské unie (2013) 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Kdy vznikla EU? 

_____________________________________________________________________ 

Proč existuje EU?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2. Pokus se nakreslit vlajku EU podle originálu a odpověz na otázky: 

 Stránky z internetu, které ti určitě pomohou 

 

cs.wikipedie.org/wiki/evropska-unie 

europa.eu 

www.euroskop.cz 

www.europe-direct.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 Proč má pouze 12 hvězdiček, když států je v ní víc? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Proč vznikla Evropská unie (napiš svůj názor, k čemu je toto sdružení, komu má 

pomáhat, kde se s Evropskou unií ty osobně můžeš setkat nebo setkávat)? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vystříhejte vlajky států, které jsou v Evropské unii: 

 

 Nalepte je do sloupečků na papír podle umístění v Evropě (např. východní 

Evropa apod.). Zvolte raději větší formát pro přehlednost. 

 Vyhledejte k nim základní údaje – hlavní město, úřední jazyk, národnost obyvatel, 

počet obyvatel, platební měna, významná pohoří, významné nížiny, řeky, známé 

obchodní značky, světové unikáty – v kultuře, přírodě či technice. 

 Ke každé části Evropy dolů společně připojte mapu s vyznačením popisovaných 

států. 

Pracujte s mapou, encyklopediemi a internetovými stránkami z doporučených 

informačních zdrojů. Každou informaci si raději ověřte z alespoň dvou zdrojů! 

http://www.euroskop.cz/
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4. Vyber si dva státy Evropské unie, ke kterým máš nějaký vztah, a udělej jejich 

stručnou vizitku. Pokuste se rozdělit si státy tak, aby se vám neopakovaly! 

Potom je se spolužáky poskládejte na jeden velký papír a doprostřed nakreslete velkou 

mapu Evropské unie. Vznikne vám krásný naučný plakát na výstavu do třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hymna: 

Evropská unie si svoji hymnou zvolila nádhernou část 9. symfonie Ludvika van Beethovena 

se slovy Óda na radost. Přečti si tato slova a poslechněte si skladbu. Jaký na tebe udělala 

dojem? Je smutná nebo veselá? Zjisti nebo pověz ostatním něco o životě tohoto německého 

skladatele.  

 Napiš slova první sloky české státní hymny 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Použitý obrazový materiál: 

Cs.wikipedie.org [online]. cit. 2012_10_05. Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Europe.svg 
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Evropská unie – metodika a řešení: 

 

1. Evropská unie:  

Veškeré informace o EU na následujících stránkách. Děti by měly mít přístup k internetu a 

dostatku encyklopedií nebo materiálů, které lze získat na Europe Direct zdarma. 

 

cs.wikipedie.org/wiki/evropska-unie 

europa.eu 

www.euroskop.cz 

www.europe-direct.cz 

 

2., 3., 4. úkol - Individuální hodnocení úkolu. Záleží na záměru dítěte a učitele, jakým 

způsobem budou tyto úkoly zpracovány. 

 

5. Hymna: 

Doporučuji poslechnout si hymnu ČR i Ódu na radost. Děti diskutují, jak na ně působí. 

Vysvětlíme slova Evropské hymny, a proč byla vybrána. Můžeme děti seznámit i s osobností 

L. v Beethovena a jeho nelehkým životem. 

 

Kde domov můj,  

kde domov můj? 

Voda hučí po lučinách, 

bory šumí po skalinách, 

v sadě skví se jara květ, 

zemský ráj to na pohled! 

A to je ta krásná země, 

země česká, domov můj, 

země česká, domov můj! 

 

Kde domov můj, 

kde domov můj? 

V kraji znáš-li Bohu milém, 

duše útlé v těle čilém, 

mysl jasnou, vznik a zdar, 

a tu sílu vzdoru zmar? 

To je Čechů slavné plémě, 

mezi Čechy domov můj, 

mezi Čechy domov můj! 

 

Freude, schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium! 

Wir betreten feuertrunken, 

Himmlische, Dein Heiligtum. 

 

Deine Zauber binden wieder, 

Was die Mode streng geteilt, 

Alle Menschen werden Brüder, 

Wo Dein sanfter Flügel weilt. 

 

Wem der grosse Wurf gelungen, 

Eines Freundes Freund zu sein, 

Wer ein holdes Weib errungen, 

Mische seinen Jubel ein! 

Radosti, ty jiskro boží, 

dcero, již nám ráj dal sám! 

Srdce vzňaté žárem touží, 

nebeský tvůj krásy chrám. 

 

Kouzlo tvé teď opět víže, 

co kdy čas tak dělil rád, 

zástup lidstva sbratřen blíže 

cítí van tvých křídel vát. 

 

Komu štěstí v žití přálo, 

v příteli svůj štít že máš, 

komu vnadnou ženu dalo, 

mísit pojď se v jásot náš! 

 

http://www.euroskop.cz/

