
Výchova k občanství pro 7. třídu 

(učivo do konce školního roku) 

 

Zdravím všechny a posílám informace o práci, kterou po vás budu chtít do konce školního 

roku. Víte, že jsem vám zadala referáty.Téma máte volné, vlastní výběr, seznamte nás s 

něčím, co vás zajímá a mohlo by to zajímat i nás. 

Vzhledem k  situaci, která nastala, budeme muset referát vyřešit písemně.Vypracujete  v 

textovém dokumentu a pošlete jako přílohu na mail, maximálně jedna strana textu. Můžete 

vložit i  obrázek. Nezapomeňte uvést zdroje. 

Přeji všem hezké dny a pevné zdraví. 

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

 

(učivo za výuku VkO ve dnech 16. 3., 23.3. a 30.3.2020) 

Téma: Evropská unie 

Zajímavé informace najdeš na    https://europa.eu/european-union/index_cs 

Také si můžeš zahrát hry, či vyzkoušet testy a kvízy, které zde najdeš. 

Prezentace o EU s názvem “Evropa v kostce“ https://europa.eu/learning-corner/learning-

materials_cs?age_group%5B0%5D=83 

-----------------------------zápis do sešitu--------------------------------------------------------------------------------------

Po zhlédnutí prezentace vypracuj do sešitu odpovědi na tyto otázky: 

1. Kolik členů má EU v současnosti, kolik bylo zakládajících států? 

2. Kolika jazyky se hovoří v členských státech (uveď pět příkladů). 

3. Jaké významné mezinárodní ocenění získala EU v roce 2012? 

4. Co je to Schengenský prostor? 

5. Vypiš země, které patří do eurozóny. Co to znamená? 

6. Co je Evropský parlament a kde se konají zasedání? 

7. Co je Evropská rada a Rada EU? 

8. Co řeší Evropská komise a kde sídlí? 

9. Jaká je funkce Evropské centrální banky a kde je její sídlo? 

10. Kdo z členů z EU vystoupil? 

11. Vypiš symboly EU: 

12. Podívej se na mapu Evropy a vypiš všechny aktuální členské země EU  - vypiš je a doplň hlavní 

města 

-----------------------konec zápisu------------------------------------------------------------------------ 

Symboly EU 

https://europa.eu/european-union/index_cs
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_cs?age_group%5B0%5D=83
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_cs?age_group%5B0%5D=83


Evropská vlajka. Dvanáct hvězd v kruhu symbolizuje ideál jednoty, 
solidarity a harmonie mezi národy Evropy.  

 

Evropská hymna.  

Poslechni si: https://www.youtube.com/watch?v=sf8k-ZB53sw. Najdeš i jiné verze, např. v 
češtině  

Óda na radost (v němčině Ode an die Freude) je původně báseň napsaná Friedrichem 
Schillerem v létě 1785 oslavující přátelství mezi lidmi (vznikla jako hold Schillerovu příteli a 
nakladateli). Její zřejmě známější forma je ale upravená verze, která byla zhudebněna 
Ludwigem van Beethovenem roku 1824 jako čtvrtá a závěrečná věta jeho Deváté symfonie 

 

Den Evropy.  Myšlenky, ze kterých vzešla Evropská unie, byly poprvé prezentovány 
francouzským ministrem zahraničí Robertem Schumanem 9. května 1950. Proto se tento den 
slaví jako Den Evropy. 

Motto EU. (začalo se používat po roce 2000) „Jednotná v rozmanitosti“. 

Věta Jednotná v rozmanitosti (oficiálně je užívána latinská verze In varietate concordia, 
v češtině též nesprávně Jednota v rozmanitosti nebo Jednotnost v různorodosti)  

Vyjadřuje společné odhodlání Evropanů, kteří prostřednictvím EU usilují o mír a prosperitu a 
zároveň jsou obohacováni různými kulturami, tradicemi a jazyky tohoto kontinentu. 

 

 

 

Aktivity: ( nepovinné) 

1. Pokus se doplnit státy Evropy do slepé mapy: 

https://www.youtube.com/watch?v=sf8k-ZB53sw


 

 

2. Vyber si jeden stát a napiš o něm deset vět nebo na čtvrtku vypracuj projekt o 
vybraném státu EU s informacemi, obrázky apod.: 

3. Vyber si jednu významnou evropskou památku, zajímavost…(hrad, fotbalový klub, 
jídlo….cokoli) a napiš o to deset vět: 

4. Výtvarník David Černý je autorem díla (rozporuplně přijatého) Entropa. Podívej se na 
informace o Entropě https://cs.wikipedia.org/wiki/Entropa, mohlo by tě to zaujmout. 
Jak je charakterizováno Česko? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Entropa

