
  
 

 

Metodický a pracovní list projektu Dva jazyky – jedna myšlenka, č. 84 
 

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Státy EU 

OBLAST  Poznávám (svůj) svět 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Vlastivěda 

ROČNÍK / TŘÍDA 5. třída 

JAZYKOVÉ CÍLE - žáci se učí pojmenovat členské státy EU německy 

OBSAHOVÉ CÍLE 
- žáci se seznamují s pojmem „členský stát“ 
- žáci znají počet členských států EU, některé umí 

vyjmenovat 
- žáci se zamýšlí nad pozitivy a negativy EU 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

nástěnná administrativní mapa Evropy, nástěnná 
administrativní mapa světa (není podmínkou), tabule + 
připevňovací materiál 

POUŽITÉ ODKAZY 

(cit. 28. 10. 2018) 

https://www.naturalminevita.sk/portal/mapy/europa-slepa-
mapa-europy/ (upraveno) 

https://crp-infotec.de/europa-grenzfragen/ (upraveno) 

(cit. 9. 12. 2018) 

https://www.kisscc0.com/clipart/diep-io-tank-drawing-
computer-t-43-gss8ox/ 

http://www.planik.cz/index.php/financni-data/cash-flow 

https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/euro-
sign 

https://www.soletasignum.cz/nejoblibenejsi-produkty/195-
1352-vlajka-eu.html 

PŘÍLOHY Příloha č. 1 – státy EU 



  
 

 

Příloha č. 2 – pracovní list + řešení 

Příloha č. 3 - mapy 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Mgr. Petra Šestáková 

 

Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (10 min) 

Podle aktuální situace ve třídě – prvotní seznámení nebo opakování na základě pracovního listu – 

informace o EU. (V případě, že je k dispozici administrativní mapa, zopakuje učitelka společně se 

žáky, kde se nachází Evropa.)  

Učitel klade otázky: Jsou v EU všechny státy Evropy? Proč ne? Znáš nějaký členský stát? Žáci jmenují 

státy a v případě, že je konkrétní stát členem EU, chodí i ukazovat na nástěnnou mapu. Kolik států je 

to dohromady? Tipni si. Členských států je 28. (Je pravděpodobné, že v diskusi žáci narazí na téma 

Brexitu. Pokud ne, učitelka dle situace zváží, zda bude tuto informaci rozebírat, či nikoliv. – Vysvětlí, 

že se tímto pojmem označuje proces ukončení členství Velké Británie v EU.) 

 

Pracovní postup (25 min) 

Učitelka rozdá žákům kartičky s německými a českým názvy států (příloha č. 1). Dle počtu žáků ve 

třídě možno vytisknou víckrát a rozdělit žáky do skupin. Žáci na základě podobnosti názvů spojují 

české a německé výrazy. Společně pak řadí jednu sadu německých kartiček podle abecedy na tabuli 

(český překlad je připevněn taktéž, ne však již podle abecedy). Ostatní žáci řadí své kartičky na lavici. 

Každý německý název učitelka zřetelně vysloví, žáci opakují. 

Každý žák dostane svůj pracovní list (příloha č. 2). Na základě seznamu států na tabuli (popřípadě na 

lavici) doplňují žáci do PL názvy členských států EU česky. Pole ostatních států zůstávají volná. 

Kontrolu provádí každý žák samostatně – spočítá české názvy. Při společné kontrole (čtení českých 

názvů) si žáci vymění listy ve dvojicích. 

Další aktivitou je zanesení názvů států do slepé mapy. (Příloha č. 3 obsahuje slepou mapu pro žáky a 

vzorovou mapu s německými názvy států – v závislosti na počtu dětí lze vytisknout víckrát.) Žáci 

doplňují do slepé mapy české názvy států EU. Jako pomůcka jim slouží vytištěná mapa s německými 

názvy a seznam českých a německých států na tabuli popř. na prvním pracovním listě. Kontrola je 

opět prováděna sečtením všech pojmenovaných států. 

 



  
 

 

Závěr (10 min) 

Žáci si vybarvují členské státy na slepé mapě barevně. Po dokončení PL předkládají učitelce ke 

kontrole. (Možno do kontroly zapojit i žáky, kteří mají již všechny úkoly splněné. Tito žáci také mohou 

popřípadě v době, kdy ostatní spolužáci dokončují, hrát pexeso s kartičkami s názvy států popřípadě 

řadit kartičky k sobě na rychlost jako soutěž.) 

 

  



  
 

 

Pracovní list pro žáky 

EU 

Albanien  Moldawien  

Andorra  Monaco  

Belgien  Montenegro  

Bosnien-Herzegowina  Niederlande  

Bulgarien  Norwegen  

Bulgarien  Österreich  

Dänemark  Polen  

Deutschland  Portugal  

Estland  Rumänien  

Finnland  Russland  

Frankreich  San Marino  

Griechenland  Schweden  

Großbritannien  Schweiz  

Irland  Serbien  

Island  Slowakei  

Italien  Slowenien  

Kosovo  Spanien  

Kroatien  
Tschechische 
Republik  

Lettland  Türkei  

Litauen  Ungarn  

Luxemburg  Vatikan  

Malta  Weißrussland  

Mazedonien  Zypern  



  
 

 

Pracovní list pro žáky: 

 

_________________________________________ 

v á r E k p o s    e n u i 

 

Zkratka: _____________ 

Co je to?: společenství ______________________ 

 (= __________________________________________________________________) 

 

Cíl?:  _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

  

Vznik: ____________ (rok vzniku spočítáš tak, že k roku, kdy vznikla ČSR, 

připočítáš číslo 70, které je o pět zvětšené)  

ČR je součástí od ________________________. 

(den + měsíc - kdy se slaví svátek máje; rok – EU už 11 let existovala)  

Měna: ___________    

 

Sídlo: ____________ (hlavní město Belgie) 

Vlajka:  

 

 

 

 



  
 

 

Pracovní list pro učitele: 

 

Evropská unie 

v á r E k p o s    e n u i 

 

Zkratka: EU 

Co je to?: společenství států 

 (= státy spolupracují dohromady) 

 

Cíl?:  mír 

 (hospodářský) rozvoj 

 volný pohyb obyvatel 

  

Vznik: 1993 (rok vzniku spočítáš tak, že k roku, kdy vznikla ČSR, 

připočítáš číslo 70, které je o pět zvětšené)  

ČR je součástí od 1. 5. 2004. 

(den + měsíc - kdy se slaví svátek máje; rok – EU už 11 let existovala)  

Měna: euro   

 

Sídlo: Brusel (hlavní město Belgie) 

Vlajka:  


