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Pracovní list č. 5 

Věk hráčů: 9–15 let 

Počet hráčů: 20 

Délka: 45 minut 

Příprava: dlouhá – příprava pracovních listů a motivace k diskuzi na toto téma  

Parametry: hra do třídy, diskuzní 

Využité metody: individuální práce, skupinová práce 

Popis úkolu: V následujícím úkolu budou žáci nejdříve pracovat samostatně na pojmenování 

všech států EU pomocí jejich vlajek. Následně budou všichni spolupracovat a diskutovat 

o datech vstupu těchto států do EU a řeknou si hlavní města těchto států. 
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V následujícím úkolu pojmenuj země Evropské unie.  

Nápovědou jsou vlajky jednotlivých států a také mapa Evropy.  
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Bulharsko (Sofia) 

 

 

Belgie (Brusel) 

 

Lucembursko (Luxemburg) 

 

 

Chorvatsko (Záhřeb) 

 

 

Česká republika (Praha) 

 

 

Rumunsko (Bukurešť) 

 

 

Polsko (Varšava) 

 

 

Maďarsko (Budapešť) 

 

 

Řecko (Atény) 

 

 

Rakousko (Vídeň)  
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Dánsko (Kodaň) 

 

 

Estonsko (Talin) 

 

 

Velká Británie (Londýn) 

 

 

Švédsko (Stockholm) 

 

 

Rumunsko (Bukurešť) 

 

 

Finsko (Helsinky) 

 

 

Slovensko (Bratislava) 

 

 

Slovinsko (Lublaň) 

 

 

Itálie (Řím) 

 

 

Litva (Vilnius) 
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Francie (Paříž) 

 

 

Irsko (Dublin) 

 

 

Kypr (Nikósie) 

 

 

Lotyšsko (Riga) 

 

 

Německo (Berlín) 

 

 

Malta (Valletta) 

 

 

 

Nizozemsko (Amsterodam) 

 

 

Portugalsko (Lisabon) 

 

 

Španělsko (Madrid)  
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Společně si řekněte hlavní města těchto členských států. 

Zkuste vést diskuzi o tom, kdy který stát vstoupil do EU.   
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Použité zdroje: 

• http://www.historyrevue.estranky.cz/clanky/evropa/zakladni-informace-o-
evrope/rozdeleni-evropy.html 

• http://www.statnivlajky.cz/rakousko 

• http://www.statnivlajky.cz/belgie 

• http://www.statnivlajky.cz/bulharsko 

• http://www.statnivlajky.cz/chorvatsko 

• http://www.statnivlajky.cz/ceska-republika 

• http://www.statnivlajky.cz/recko 

• http://www.statnivlajky.cz/lucembursko 

• http://www.statnivlajky.cz/madarsko 

• http://www.statnivlajky.cz/polsko 

• http://www.statnivlajky.cz/rumunsko 

• https://www.statnivlajky.cz/dansko 

• https://www.statnivlajky.cz/estonsko 

• https://www.statnivlajky.cz/finsko 

• https://www.statnivlajky.cz/francie 

• https://www.statnivlajky.cz/irsko 

• https://www.statnivlajky.cz/italie 

• https://www.statnivlajky.cz/kypr 

• https://www.statnivlajky.cz/litva 

• https://www.statnivlajky.cz/lotyssko 

• https://www.statnivlajky.cz/malta 

• https://www.statnivlajky.cz/nemecko 

• https://www.statnivlajky.cz/nizozemsko 

• https://www.statnivlajky.cz/portugalsko 

• https://www.statnivlajky.cz/rumunsko 

• https://www.statnivlajky.cz/slovensko 

• https://www.statnivlajky.cz/slovinsko 

• https://www.statnivlajky.cz/spanelsko 

• https://www.statnivlajky.cz/svedsko 

• https://www.statnivlajky.cz/velka-britanie 
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