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Zastoupení Evropské komise v ČR
Anotace programu: Program nabízí pomocí různých metod a materiálů možnost seznámit žáky s tématikou Evropské unie.
Je navržený tak, aby účastníky nadchnul a motivoval je ke společnému učení a sdílení vědomostí a zkušeností. Rozvíjí vědomí
evropské identity při respektování národních identit.
Materiál byl vytvořen v roce 2020 v rámci činnosti Domu národnostních menšin v Praze a byl financovan v ramci
programu Evropa pro občany.

Popis vzdělávacího programu
Délka programu: 90 min.
Doporučený věk žáků: 1. a 2. stupeň ZŠ.
Vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace.
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Cíle: Seznámení s Evropskou unií. Přispění k výchově budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých
osobností. Rozvíjení vědomí evropské identity při respektování národních identit. Učení žáků respektovat zvláštnosti
různých etnik. Upevňování jejich pozitivního postoje vůči kulturní a jazykové rozmanitosti.
Teoretická část s prvky vrstevnického vyučování: 30 min.
Krátké seznámení s Evropskou unií, zvláštnosti různých etnik, seznámení s Evropskými jazyky a písmy. Metoda: otázky a odpovědi. Přednášející pokládá otázky. Žáci odpovídají a sdílejí své vědomosti s ostatními. Přednášející odpovědi
doplňuje. Sdílení vlastních zkušeností, snaha o zapojení všech účastníků. Diskuze.
Procvičovaní – práce v menších skupinách či individuálně: 30 min.
Procvičte látku pomocí pracovních listů. Použijte nahrávek bajek v různých jazycích a další tematické materiály
z www.kamaradi.eu. Po dokončení každého listu ho společně zkontrolujte.

Závěrečné zhodnocení: 10 min.
Žáci se podělí o své zážitky – co se jim líbilo, co bylo náročné, co se nového naučili. Můžete použit např. metodu
lepicích papírků – každý žák nalepí svůj papírek na předem připravenou hodnoticí škálu.
Pomůcky: pracovní listy, počítač s internetem, projektor či interaktivní tabule, on-line kvízy, hry a nahrávky rodilých
mluvčí (předčítání a poslechy bajek v různých jazycích) na www.kamaradi.eu.
Materiály ke stažení:
(www.dnm-praha.eu / www.zaedno.org/mk-programy/multikulturni-programy-ke-stazeni):
Metodický list
Pracovní listy
Materiály on-line:
On-line hra „Jazykové pexeso“ (www.zaedno.org/hry)
On-line „Kvíz Vlajky, znaky a země“, „Kvíz Země Evropy“ a „Evropa z výšky – text a kvíz“ (www.zaedno.org/kvizy)
Nahrávky pohádek namluvených rodilými mluvčími (www.zaedno.org/video-audio/predcitane-texty)
Další materiály na stránkách Evropa pro školy (https://europa.eu/learning-corner/home_cs) a Evropská unie hrou
(https://euhrou.cz)
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Testování – práce ve skupině: 20 min
Teoretickou část shrňte a procvičte formou vyplňování on-line kvízů, které se promítají pro celou skupinu. Žáci se
domlouvají a vybírají společně odpověď, kterou pokládají za správnou.

Evropská unie v kostce
Základní údaje o EU
Název: Evropská unie
Motto: „Jednotná v rozmanitosti“
Zakládající státy: Itálie, Francie,
Lucembursko, Belgie, Nizozemsko
a Německo
Sídlo: Brusel
Členové: 28
Úřední jazyky: 24
Rozloha: 4,3 mil. km²
Populace: 513 milionů

📖 Věděli jste, že...
 Mezi cíle EU patří zachování míru a rozvoj spolupráce evropských národů, zejména vytvoření prostoru bez vnitřních hranic.
 V Evropské unii je 24 úředních jazyků. Mnohojazyčnost je jedním ze základních principů EU.
 Island, Lichtenštejnsko a Norsko a Švýčarsko nejsou členy EU, ale jsou součástí Schengenského prostoru.
 Česka republika je členem EU od 1. května 2004.
 Euro je oficiální měnou v 19 ze členských států EU. Zavedení bylo poprve v roce 2002.

🎨 Vybarvěte

❓ Zakroužkujte správnou odpověď
a) Je motto Evropská unie „Jednotná a solidarita“?

ANO

NE

b) Patří mezi zakládající státy Česká republika?

ANO

NE

c) Nachází se sídlo EU v Bruselu?
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ANO

NE

d) Je členských států EU 30?

ANO

NE

e) Žije v EU více než půl miliardy lidi?

📖 Věděli jste, že...
Evropská vlajka reprezentuje Evropskou unii.
Tvoří ji dvanáct zlatých hvězd v kruhu na modrém
pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty
a solidarity mezi evropskými národy.
Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd
nemá nic společného s počtem členských států EU.

✍ Dopište
a) Kolik je hvězd na vlajce EU?
b) Co hvězdy symbolizují?

ANO

NE

f ) Patří mezi cíle EU zachování míru?

ANO

NE

g) Je Euro oficiální měnou v 19 členských státech EU?

ANO

NE

h) Platí se na Slovensku eurem?

ANO

NE

ch) Je Česka republika členem EU od roku 2006?

ANO

NE

i) Je v Evropské unii 24 úředních jazyků.

ANO

NE

Evropské památky
✍ Spojte správně
Každý obrázek spojte s názvém, který ho popisuje.
Tip: Pokud si nevíte rady s některými památkami, podle názvu
si je vyhledejte na internetu a podívejte se, jak vypadají.

Atomium v Bruselu
Karlův most v Praze
Vodní kanál v Kodani
Eiffelova věž v Paříži
Šikmá věž v Pise
Dům Černohlavců, Riga
Řetězový most v Budapešti
Braniborská brána v Berlíně
Větrný mlýn v Nizozemí

Katedrála Sé v Lisabonu
Hundertwasserhaus ve Vídni
Akropolis v Athénách
Most SNP (UFO) v Bratislavě
Chrám Sagrada Família v Barceloně
Rybářská vesnice ve Švédsku

Zdroj obrázků: Poznáváme Evropu, pracovní sešit o Evropské unii,
Zastoupení Evropské komise v ČR
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Hrad Wawel v Krakově

Evropské jazyky a písma 1
📖 Věděli jste, že...

v Evropské unii je 24 úředních jazyků? Pro zápis těchto jazyků se v rámci celé Evropské unie
používají tři různá písma – latinka, cyrilice a alfabeta.

Latinka je nejpoužívanější písmo. Jde o písmo, které všichni dobře známe, protože s ním píšeme, ale přesto si

ukážeme nějaké zajímavosti, které se ve škole běžně neučí. Latinské písmo vzniklo asi v 7. století př. n. l. odvozením
od řeckého písma. Původně se v latince psalo jen velkými písmeny a obsahovala 20 základních znaků.

Má to nějaký háček? Ve středověku se latinka začala používat i pro jiné jazyky než latinu. V těchto

jazycích se ale používaly hlásky (zvuky), které v latině nejsou, a proto se k základním písmenům začaly přidávat
speciální značky. V češtině máme háček, který písmeno změkčuje (Š, Č, Ž...), čárku a kroužek, které písmeno
prodlužují (Á, É, Ů, ...). To ale nejsou zdaleka všechny značky. Slovenština má stříšku nad Ô, neboli vokáň;
v němčině a maďarštině se používá přehláska – dvě tečky nad Ä, Ö, Ü; v maďarštině navíc dvě čárky nad písmeny
Ő, Ű. Zajímavá je i polština, ve které najdeme ocásek (ogonok) – Ą, Ę, šikmou čárku – Ł a tečku nad Ż. Odborně se
těmto značkám říká diakritika.

Římské číslice Všechny jazyky, které dnes píší latinkou, používají arabské číslice. To jsou ty, jež používáme
běžně v matematice. Víte ale, že některá písmenka latinky se používají k zápisu tzv. římských číslic?
I je 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000. Římské číslice od 1 do 10 se tvoří takto: 1 = I, 2 = II, 3 = III,
4 = IV (jako 5–1), 5 = V, 6 = VI (jako 5+1), 7 = VII, 8 = VIII, 9 = IX (jako 10–1), 10 = X.
✍ Úkol

✍ Úkol

a) V Ezopově bajce v polštině a v češtině zakroužkujte
všechny znaky, které používají diakritiku.

Napište římskými číslicemi rok vašeho narození.

b) Rozumíte polsky? Ve skupince si přečtěte překlady
bajky a srovnejte oba jazyky.
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☟ Ezopova bajka v polštině
Legenda jak otrzymał Ezop dar słowa
zop był według legendy niewolnikiem
a do tego wyjątkowo nieurodziwym
człowiekiem, miał bowiem dużą głowę
i zeza. Pewnego dnia jednak pomógł
jednej z kapłanek, która zgubiła się w lesie.
W nagrodę bogini Izyda ofiarowała mu dar
słowa, rozsądku i pamięci. Już nikt nie myślał
o tym jak wygląda, wszyscy lubili go słuchać. 

E

☟ Překlad do češtiny
Pověst, jak získal Ezop dar slova
odle pověsti byl Ezop nevolníkem a k tomu
ne příliš hezkým člověkem, neboť měl
velkou hlavu a šilhal. Jednoho dne zachránil
jednu z kněžek, která zabloudila v lese. Bohyně
Isis mu za to věnovala dar slova, dobrého
úsudku a paměti. Už nikdo nemyslel na to, jak
vypadá, všichni ho rádi poslouchali. 

P

Zdroj: Kamarádi, časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, číslo 3/2018, ročník 7, Praha, Spolek Zaedno,
text přeložila do českého jazyka: Krystyna Skalická

Evropské jazyky a písma 2
Alfabeta

je nejstarší dosud používané písmo v Evropě. Používá se pro zápis řečtiny, řecká písmena se ale
objevují i v jiných jazycích například jako matematické symboly. Písmo bylo vyvinuto kolem 9. století př. n. l.
a s několika změnami se používá dodnes. Z alfabety do značné míry vychází i slovanské písmo cyrilice a jistou
příbuznost vykazuje i námi používaná latinka.

Každý řecky trochu umí. Spousta evropských slov pochází z řečtiny a používají se v různých jazycích.
Řekové rozumějí slovům jako je škola σχολείο, museum μουσείο, kino κινηματογράφος, salát σαλάτα, pepř πιπέρι,
rýže ρύζι, kilo κιλό, telefon τηλέφωνο, auto αυτοκίνητο, taxi ταξί, motocykl μοτοσυκλέτα a tak podobně, protože
tato slova mají řecký základ.

☟ Řecká alfabeta

✍ Úkol

Každá buňka obsahuje písmeno řecké abecedy (v abecedním
pořadí), název písmene v řečtině a v češtině a výslovnost písmene
(v hranatých závorkách).

Z Ezopovi bajky v řečtině přepište všechna velká
písmena. Jak se tato písmena nazývají? Jak se vyslovují?

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ
βήτα / béta
[b]

γάμμα / gamma
[g]

δέλτα / delta
[d]

έψιλον / epsilon
[e]

ζήτα / zéta
[z]

Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
ήτα / éta
[i]

θήτα / théta
[th]

ιώτα / ióta
[i]

κάππα / kappa
[k]

λάμδα / lambda
[l]

μι / mý
[m]

Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σσ,ς
νι / ný
[n]

ξι / ksí
[ks]

όμικρον / omikron
[o]

πι / pí
[p]

ρο / ró
[r]

σίγμα / sigma
[s]

Ττ Υυ Φφ Χχ ΨψΩω
ταυ / tau
[t]

ύψιλον / ypsilon
[i]

φι / fí
[f]

χι / chí
[ch]

ψι / psí
[ps]

✍ Úkol
Zkuste napsat své jméno a příjmení řeckými písmeny.

ωμέγα / omega
[o]

☟ Ezopova bajka v řečtině
Ο γερος και ο θανατος
νας γέροντας κάποτε έκοψε ξύλα και
μεταφέροντάς τα περπατούσε πολύ
δρόμο. Λόγω της κούρασης από την διαδρομή, άφησε το φορτίο του στην άκρη και
επικαλέστηκε τον Θάνατο. Και ο Θάνατος
πράγματι εμφανίστηκε μπροστά του και
τον ρώτησε για ποια αιτία τον κάλεσε. Ο
γέροντας απάντησε αμέσως: «Σε φώναξα
για να σηκώσεις το φορτίο μου».
Ο μύθος δείχνει ότι κάθε άνθρωπος
αγαπάει την ζωή του, ακόμη κι αν στην ζωή
του δυστυχεί. 

Έ

☟ Překlad do češtiny
Stařec a smrt
dysi byl jeden stařeček, nasekal dříví v lese
a pak se s tímto břemenem vydal na dalekou úmornou cestu. Za čas se ale tuze unavil,
položil dříví na cestu a zvolal, ať k němu přijde
Smrt. Smrt se náhle opravdu objevila a zeptala se stařečka, proč si ji žádá a jaké má
přání. Polekaný stařeček na to rychle
odpověděl „Zavolal jsem si tě, abys mi
zvedla mé břímě.“
Bajka poukazuje na to, že každý
člověk má přece jen radši život.
A je raději živ, přestože může jeho
život být někdy nešťastný. 

K

Zdroj: Kamarádi, časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, číslo 3/2018, ročník 7, Praha, Spolek Zaedno,
text přeložila do českého jazyka: Andromeda-Ludmila Liberiou
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άλφα / alfa
[a]

Evropské jazyky a písma 3
Cyrilice je písmo původně vytvořené pro zápis staroslověnštiny. Národní abecedy, které vývojem cyrilice

vznikly, se označují jako azbuka. Slovo azbuka je zkratkou, utvořenou ze začátečních hlásek názvů prvních písmen
abecedy: a (az), b (buki). Přestože podle názvu písma se může zdát, že by tvůrcem cyrilice mohl být svatý Cyril, není
tomu tak. Cyrilice se používá pro zápis šesti slovanských jazyků: bulharštiny, makedonštiny, srbštiny, ukrajinštiny,
běloruštiny a ruštiny. Jednotlivé národní abecedy se od sobě lehce liší.

Nejstarší cyrilice je ta bulharská. Bulharština má ze všech slovanských jazyků nejdéle i psanou
formu (od 9. století). V roce 886 přijalo Bulharsko písmo hlaholici, kterou vytvořil sv. Cyril, bratr sv. Metoděje.
Hlaholice byla postupně nahrazena cyrilicí neboli azbukou, která byla jednodušší. Cyrilice vznikla v Preslavské škole
na území Bulharska na počátku 10. století. V 11. století se těžiště slovanské vzdělanosti přeneslo z Bulharska do
Kyjevské Rusi, odkud se cyrilice šířila dále.
☟ Bulharská azbuka
U každého písmenka je v závorce uvedeno, kterému českému znaku odpovídá, případně jeho výslovnost.

А (A) Б (B)

В (V) Г (G)

Н (N) О (O) П (P)

Р (R)

Д (D)

Е (E)

Ж (Ž) З (Z)

С (S)

Т (T)

У (U) Ф (F) Х (CH) Ц (C) Ч (Č) Ш (Š) Щ (št)

Ъ (samohláskа [ə], zní stejně jako anglický neurčitý člen „a“)

Й (J)

К (K)

Л (L)

М (M)

Ь (změkčuje výslovnost, velmi zřídka používaný znak, např. шофьор – šofjor) Ю (ju) Я (ja)

✍ Úkol

✍ Úkol

Z Ezopovi bajky v bulharštině zkuste pomocí tabulky
přečíst název. Opište alespoň první slovo nápisu.

Zkuste napsat své jméno a příjmení cyrilicí.

☟ Ezopova bajka v bulharštině

☟ Překlad do češtiny

Орел, гарга и овчар
рел се спуснал от една висока скала
и отмъкнал агне. Една гарга го видяла и решила от завист да направи същото. И като се спуснала със силен крясък,
налетяла на овен. Понеже ноктите й се
забили в руното му, не могла да се издигне, а само пърхала с криле. Овчарят
най-сетне забелязал какво става, втурнал
се и я хванал. Подкастрил краищата на крилете й и привечер я отнесъл
на децата си. А на
въпросите им що
за птичка е това,
той отговорил:
– Доколкото мога
добре да разбера – гарга, но според както иска
да се представи – орел. 

Orel, havran a pastýř
ednou orel slétnul z vysoké skály a uloupil jehně. Viděl ho havran a ze závisti se rozhodl, že
udělá totéž. Hlasitě zakrákal a zaútočil na berana. Protože se jeho drápy zamotaly do beraní
vlny, nemohl vzlétnout
a jenom křídly třepotal.
Když si pastýř konečně
všimnul, co se děje, přiběhnul a chytil havrana. Zastřihnul mu křídla a v podvečer
ho vzal pro své děti. Na
jejich otázky, co to je za
ptáka, odpověděl:
„Pokud to chápu
správně, tak havran, ale
podle toho, jak se chtěl
předvést – je to orel.“ 

О
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И (I)

J

Zdroj: Kamarádi, časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, číslo 3/2018, ročník 7, Praha, Spolek Zaedno,
text přeložila do českého jazyka: Sevda Kovářová

Státy Evropské unie 1

✍ Zjistěte a dopište
a) Ke každé trojici, obsahující mapu, vlajku a státní znak
přiřaďte číslo státu, ke kterému patří.
b) Ke každému státu dopište název jeho hlavního města.

1 BELGIE
--------------2 BULHARSKO
--------------3 ČESKO
--------------4 DÁNSKO
--------------5 ESTONSKO
--------------6 FINSKO
--------------7 FRANCIE
--------------8 CHORVATSKO
--------------9 IRSKO
--------------10 ITÁLIE

✍ Zjistěte a dopište
Prohlédněte si pečlivě státní znaky jednotlivých států EU.
Některé symboly se opakují. Napište, které to jsou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdroj map, vlajek a státních znaků: Wikipedia
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---------------

Státy Evropské unie 2

✍ Zjistěte a dopište
a) Ke každé trojici, obsahující mapu, vlajku a státní znak
přiřaďte číslo státu, ke kterému patří.
b) Ke každému státu dopište název jeho hlavního města.

1 KYPR
--------------2 LITVA
--------------3 LOTYŠSKO
--------------4 LUCEMBURSKO
--------------5 MAĎARSKO
--------------6 MALTA
--------------7 NĚMECKO
--------------8 NIZOZEMSKO
--------------9 POLSKO
--------------10 PORTUGALSKO
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---------------

❓ Odpovídejte na otázky
a) Které statní znaky obsahují dvojitý kříž?

--------------------------------b) Které statní znaky obsahují holubici?

--------------------------------c) Které vlajky obsahují kříž?

---------------------------------

d) Které jsou tři nejčastěji používané barvy na vlajkách států?

--------------------------------e) Kolik je členských států EU?

---------------------------------

Zdroj map, vlajek a státních znaků: Wikipedia
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✍ Zjistěte a dopište
a) Ke každé trojici, obsahující mapu, vlajku a státní znak
přiřaďte číslo státu, ke kterému patří.
b) Ke každému státu dopište název jeho hlavního města.

1 RAKOUSKO
--------------2 RUMUNSKO
--------------3 ŘECKO
--------------4 SLOVENSKO
--------------5 SLOVINSKO
--------------6 SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ
--------------7 ŠPANĚLSKO
--------------8 ŠVÉDSKO
---------------

🎨 Nakreslete

Zdroj map, vlajek a státních znaků: Wikipedia

Autor: MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova, www.kamaradi.eu

Zkuste vymyslet a nakreslit grafický znak pro vaši třídu
nebo školu. Které součásti bude obsahovat? Použijte
jednoduché symboly a jen několik barev.

