ANOTACE K PŘEDNÁŠKÁM PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH
(MATEŘSKÝCH) ŠKOL
I.

Anotace k přednáškám pro I. stupeň ZŠ

EU letem světem
Cílem přednášky je nastínit žákům problematiku Evropské unie a to nenucenou, zábavnou
formou. Přednáška zahrnuje pouze důležité aspekty problematiky a nezachází do detailů. Po
celou dobu jsou žáci vyzýváni k tomu, aby se nad daným problémem či otázkou zamýšleli a
sami se snažili přijít na odpověď, kterou většinou podvědomě znají. Přednášející vysvětlují
historii a důvody vzniku Evropských společenství, dále přecházejí k symbolům EU, institucím,
jednotné měně euro či politikám EU. Přednáška je vhodná pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ.
Rozmanitosti EU
„Jednotná v rozmanitosti“ – tak zní motto Evropské unie. Co je pro jednotlivé členské země
EU charakteristické, v čem se Evropané liší, co mají společného a čím se vyznačuje
„jednotnost“ evropských států? Na to vše odpoví tato přednáška plná obrázků, kvízů a her.
Evropské omalovánky
V první části přednášky jsou žákům představeny základní informace o Evropské unii –
geografické vymezení Evropy, co je to Evropská unie, stručný historický vývoj, symboly EU a
členské země EU. Ve druhé části přednášky děti poznají jednotlivé země EU prostřednictvím
hry, během které si rozdělí role cestovatele, kuchaře, velvyslance a průvodce. S pomocí
informačních brožur poté hledají informace a zapisují je do pracovních listů. Na závěr každý
tým představí svoji zemi. Přednáška je určena žákům 4. – 6. tříd ZŠ.
Vánoce v EU
Vánoce patří v celé Evropě mezi nejdůležitější svátky roku, nicméně při vánočních oslavách si
každá členská země zachovává své tradice. Ne všude naděluje dárky Ježíšek a ne všude mají
na štědrovečerním stole rybí polévku, smaženého kapra, bramborový salát a vánoční
cukroví. Žáci během vyprávění mohou nahlédnout do vánočních kuchyní zemí Evropské unie
a přiblížit si tradice a zvyklosti těchto zemí.

Velikonoce v EU
Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale s oblibou je slaví i lidé,
kteří nejsou nábožensky založení. Každá členská země EU má při oslavách Velikonoc své
tradice a zvyklosti. Ty se samozřejmě liší, nicméně období, ve kterém tyto oslavy probíhají, je
stanoveno ve stejnou dobu – datum připadá na neděli po prvním jarním úplňku, který
nastane po průchodu Slunce jarním bodem. Jak tyto oslavy příchodu jara probíhají v zemích
Evropské unie, se mohou žáci dozvědět během vyprávění.

II.

Anotace k přednáškám pro II. stupeň ZŠ

Kořeny evropské integrace
Žáci se díky přednášce budou orientovat v základních meznících evropské integrace. Budou
mít povědomí o vzniku Evropských společenství, o jednotlivých etapách přistoupení
členských zemí, o smlouvách, jež aktualizovaly smlouvy zakládající, nebo o jednotném
vnitřním trhu. Žákům budou představeny důležité osobnosti, které měly a mají na evropské
integraci největší podíl. Žáci budou vyzváni k debatě o hlavních příčinách vzniku evropské
integrace a její budoucnosti.
Jsme v EU, buďme v obraze
Cílem přednášky je seznámit žáky s důležitými aspekty Evropské unie – jaký je její smysl, jak
funguje a jak se členství naší země v EU promítá do každodenního života nás všech. Po celou
dobu jsou žáci podněcováni k tomu, aby se nad daným problémem či otázkou zamýšleli a
sami se snažili přijít na odpověď, kterou většinou podvědomě znají. Přednáška shrnuje celý
historický vývoj a fungování EU, včetně charakteristik jednotlivých členských zemí.
Přednášející se zabývají také symboly EU nebo jednotnou měnou euro.
Jak funguje EU?
Cílem přednášky je seznámit žáky s orgány a institucemi EU. Žáci se dozvědí, jaké instituce
Evropské unie existují, co mají na starosti, jaké je jejich složení, na jakém principu rozhodují a
kde jednotlivé instituce sídlí. Vysvětlen bude pojem „rozhodovací trojúhelník“. Žáci budou
informováni o právu Evropského společenství, zjistí, jaké právní akty Evropská unie vydává a
jak jsou tyto dokumenty implementovány v členských zemích. Prezentace je obohacena o
barevné obrázky a na závěr se žáci zúčastní připraveného kvízu. Tato přednáška je určena
žákům, kteří již mají základní znalosti o EU.
Cestování po EU
Úvodní část přednášky se snaží shrnout základní informace o EU – historie vzniku Evropské
unie, její instituce, fungování, politiky, společná měna euro a symboly. V druhé polovině
přednášející představí výhody plynoucí z jednotného vnitřního trhu, zejména z volného
pohybu osob. Přednáška odpoví žákům na otázky: Jaké doklady potřebujeme při cestování v
rámci EU? Jaká máme práva v jiné členské zemi? Může se občan EU v jiné členské zemi
usadit? Jak se cestování po EU změnilo vstupem naší země do Schengenského prostoru? Žáci
se dozvědí, že mohou prostřednictvím internetu spolupracovat s jinou školou, a to na
základě programu eTwinning.

Kam až sahá EU
V přednášce je kladen důraz na fakt, že Evropská unie není totéž co Evropa. Přednášející
vysvětlí, proč některé země nestojí o členství v EU a proč naopak některé země, které do EU
přistoupit chtějí, ještě nemají volnou cestu. Přednášející popíší jednotlivé kandidátské země,
jejich specifika a názory na budoucnost Evropské unie. Díky přednášce si žáci například
ujasní, proč Velká Británie není součástí Schengenského prostoru a neplatí se zde eurem, a
proč naopak Norsko, i přestože není členskou zemí, patří do Schengenského prostoru.
Aktuální otázky
Přednáška pojednává o aktuálním dění v Evropské unii. Cílem je seznámit studenty s
aktuálním vývojem a s výzvami, kterým momentálně EU čelí. Mezi tato témata v současnosti
patří přijetí nových členů, rozšiřování Eurozóny nebo zavedení jednotné měny euro.

Doplňující informace k přednáškám:





po dohodě s vyučujícím a v závislosti na zvoleném tématu trvá přednáška 1 – 2
vyučovací hodiny
na jedné přednášce by nemělo být více než 30 žáků (dle dohody)
obsah přednášek může být upraven po dohodě s vyučujícím a dle potřeb školy
základem každé přednášky je PPT prezentace, vítáme proto technické zajištění ze
strany školy (promítací plátno, notebook)
Kontakt:
Eurocentrum Pardubice
Náměstí Republiky 2686 (Dům techniky), Pardubice
Mgr. Lucie Hylmarová
Regionální koordinátorka informačních aktivit o EU
Tel: (+420) 466 610 110, Email: hylmarova.lucie@vlada.cz
https://pardubice.eurocentra.cz/

