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1. Výlet Evropou (vhodné pro 3. – 6. ročník)
Povídání o vybraných evropských státech doplněné řadou her, kvízů a úkolů pro žáky. Co mají společného
členské státy EU a čím se od sebe liší? Jaké zajímavosti a nej najdeme v evropských zemích a kam jet za
nejlepšími kulinářskými specialitami? Nejen to se žáci dozvědí v interaktivní přednášce a při plnění
různých úkolů.

2. Poznáváme Evropskou unii (vhodné pro 4. – 6. ročník)
V přednášce jsou s žáky probírány otázky jako např.: „Co je to Evropa?“ Co je to Evropská unie?“, „Kdy
a proč EU vznikla?“. Dále jsou představeny základní symboly EU, jednotná měna euro, vlajky členských
zemí EU apod. Program je veden interaktivní formou a je doplněn kvízy a soutěžemi.

3. Cestování po Evropské unii (vhodné pro 6. – 9. ročník)
Přednáška stručně představí Evropskou unii (členské státy, historie, symboly atd.) a následně se zaměřuje
na praktické aspekty členství ČR v EU – jaké doklady potřebujeme při cestování po zemích EU, jak
vypadá společná měna euro, co je potřeba vědět, pokud chceme cestovat se zvířaty apod.

4. EU letem světem (vhodné pro 6. – 9. ročník)
Přednáška zodpovídá základní otázky spojené s evropskou integrací. Patří k nim objasnění samotného
pojmu Evropská unie (EU), vznik a vývoj EU, geografické vymezení EU, základní informace o fungování
EU a shrnutí praktických dopadů členství ČR v EU. Přednáška upozorní také na zajímavosti členských
států EU a je doplněna o řadu úkolů a kvízů. Pro starší žáky je možné tuto přednášku doplnit také o sekci
věnovanou aktuálnímu dění v EU, nebo se v rámci přednášky podrobněji věnovat některému z uvedených
témat.

5. Velikonoce v Evropě
Přednáška, která žáky zábavnou formou seznámí nejen s vybranými evropskými zeměmi, ale především
s tím, jaké se v těchto zemích dodržují velikonoční zvyky.

6. Vánoce v Evropě
V rámci této přednášky se žáci dozvědí, jaké vánoční zvyky se dodržují ve vybraných zemích EU.
Přednáška je vedena zábavnou a interaktivní formou.

Doplňující informace k přednáškám:
 po dohodě s vyučujícím a v závislosti na vybraném tématu přednáška trvá 1–2 vyučovací
hodiny;
 na jedné přednášce by nemělo být více než 30 žáků;
 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;
 veškeré přednášky jsou poskytovány zdarma.
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