


Je to unie 
= spojuje země a lidi.

Je evropská 
= nachází se v Evropě.

Co je to Evropská unie?
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Podívejme se na ni 
podrobněji: 

Co mají Evropané 
společného? 

Jak se EU vyvinula? Co dělá EU dnes? 
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Evropa –
náš kontinent.
Evropa je jedním ze světadílů. 

Rozprostírá 
se od 

Severního 
ledového 
oceánu na 

severu

a od 
Atlantického 
oceánu na 

západě

ke
Středozemnímu
moři na jihu

až k pohoří 
Ural na 

východě.

500 milionů 
z nich žije v 

Evropské unii. 

V Evropě žije více než 
700 milionů lidí a 



Evropa – naše dějiny

Kostel La Madelaine v Paříži 
byl inspirován římským chrámem 

a navržen na počest Napoleonovy armády. 
Zde ho vidíme od náměstí Place de la Concorde, kde 

během Francouzské revoluce stála gilotina. 
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My, Evropané, nesdílíme pouze 
stejný kontinent, ale také 
společnou historii. 

Evropa byla odjakživa živnou 
půdou pro novátorské přístupy 
k životu a nové myšlenkové a 
náboženské směry, které 
utvářely to, co dnes cítíme a jak 
jednáme. 

Evropskou kulturu silně ovlivnilo
například starověké Řecko nebo 
antický Řím.



Jazyky
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To se odráží i v našich jazycích. 
Řada slov v evropských jazycích 
má společný základ ve 
starořečtině a latině: 

patří mezi ně například

 Evropa a demokracie
(z řečtiny) nebo 

 unie (z latiny). 

Athénina kašna stojící před budovou 
Rakouského parlamentu ve Vídni. 



Umění a kultura

Rodina Mozartů (Wolfgang Amadeus se 
svým otcem Leopoldem a svou sestrou Nannerl) 

byla několikrát na evropském turné.
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V průběhu staletí umělce po celé 
Evropě inspirovaly nové hudební, 
architektonické a literární styly. 

Patří mezi ně například

 gotické kostely ve Francii, 
Španělsku, Polsku nebo
na Slovensku, nebo

 klasická hudba
německých, italských, 
rakouských nebo britských 
skladatelů.



Války v Evropě
Evropa, to bohužel nejsou pouze 
velké úspěchy, na které můžeme 
být pyšní. 

V průběhu dějin mezi sebou 
evropské národy vedly strašlivé 
války.

Ve 20. století vypukly v Evropě 
dvě války, do kterých byly 
postupně zataženy země po 
celém světě. Tento hřbitov je místem posledního odpočinku více 

než 140 000 vojáků, kteří padli v bitvě u Verdunu 
(Francie) během první světové války.
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Války v Evropě
Na konci druhé světové války se 
lidé v Evropě ptali: 

„Co můžeme udělat, aby se 
tohle už nikdy neopakovalo?“

„Naučí se Evropané místo 
válčení spolupracovat?“

Podívejme se, co následovalo.

Když druhá světová válka skončila, 
zůstalo z celé Varšavy jen pár domů.
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Založení Evropské unie
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Pokud chcete předejít válce, 
musíte na tom pracovat 
společnými silami. 

Prvním krokem je společně 
kontrolovat to, co je k válce 
nezbytné: 

 ocel na výrobu zbraní a 

 energii pro továrny a 
dopravu...



Evropské společenství uhlí a oceli

Proto se šest evropských zemí
(Belgie, Francie, Německo, Itálie, 

Lucembursko a Nizozemsko) dohodlo, 
že propojí svůj uhelný a 
ocelářský průmysl. 

Založily 
Evropské společenství uhlí a 
oceli.

V roce 1951 byla v Paříži podepsána Smlouva o 
založení Evropského společenství uhlí a oceli.
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Evropské hospodářské společenství

Těchto šest zemí spolu vycházelo 
tak dobře, že se rozhodly jít ještě 
dále a vytvořily Evropské 
hospodářské společenství (EHS). 

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit 
„společný trh“. To znamená 
odstranit všechny překážky 
volného obchodu na úrovni 
jednotlivých států, tedy například 
hraniční kontroly a cla, jako by 
Evropa byla jedinou zemí. 

Evropské hospodářské společenství přijalo 
evropskou vlajku v roce 1985. 
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Öresundský most dokončený v roce 1999 spojuje Švédsko a Dánsko. 

Nejen hospodářství...
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Proto se  
EHS rozhodlo  

změnit svůj název  
na  

„Evropskou  
unii“.

Postupně se k EHS přidávaly další a další 
země. Začaly spolupracovat v mnoha
dalších oblastech, například  
• při ochraně životního prostředí  
• a výstavbě lepších silnic a železničních tratí 

po celé Evropě.



Pád železné opony

V roce 1989 se země ve střední 
a východní Evropě vymanily
z komunistického područí. 
„Železná opona“ nepřirozeně 
rozdělující Evropu na východ a 
západ přestala existovat. 

Země, které znovu získaly 
svobodu, provedly reformu 
svých právních předpisů a svého 
hospodářství a vstoupily do EU. 
Dnes má EU 28 členů. 

Pozůstatky železné opony
v České republice.
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Co dělá Evropská unie dnes
EU se snaží zlepšit naše životy. 
Podívejme se na několik příkladů.
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: 

Peníze
V minulosti měla každá evropská 
země svou vlastní měnu. Dnes řada 
zemí EU používá jednotnou měnu –
euro. 

Svoboda pro mladé lidi
EU podporuje mladé lidi, kteří chtějí 
studovat nebo se vzdělávat ve svém 
oboru v jiné evropské zemi. 
(Erasmus+)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_cs.htm


Co dělá Evropská unie dnes
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Klimatické změny
Během mezinárodních jednání o 
změně klimatu vystupuje Evropská 
unie jako jeden celek.

Chcete se stát kuchařem? 
Tak se třeba vydejte za prací do jiné země EU a 

objevte tajemství místní kuchyně.

Volnost pro zaměstnance
Občané EU mohou žít a pracovat v 
zemi EU, kterou si vyberou.

https://www.flickr.com/photos/cmichel67/18928319584/in/photolist-uQCzXE-uWDC3n-vf4n1D-wcmguc-vSmiUA-v5W8VP-w2tm4Z-v1hYNj-vWWG6i-vCKvEW-vAUJnA-vMtAot-vJMqVu-uTkhFG-vZ1fke-qEiKaX-vwYNjs-w7DLhy-vZoVF1-vUS4jy-vuAxmN-vWFkhA-w7dzaJ-w3QvRh-v1roLx-vXis66-vWxTGz-vSCdE7-vMbye2-vH4SpE-vMwWUD-wbSJJy-vUT5ky-vRrQVf-vTTL9H-uWukFy-vH9qQd-vaAyvm-v7orx4-w243uH-v536ko-w1qcKh-vCCPvw-uWvjiw-vTTFrX-vSJSz3-vLJojD-vV58ya-vCb7WX-vPUdXr


Co dělá Evropská unie dnes
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Pomoc chudším regionům 
Některé oblasti v Evropě potřebují peníze 
na výstavbu nových silnic a železničních 
tratí; jinde zase řada lidí hledá práci. 
EU poskytuje financování konkrétních 
projektů, které pomáhají tyto potřeby 
uspokojit.

Pomoc sousedním zemím

EU pomáhá jiným zemím zlepšovat 
úroveň škol, nemocnic a sociální 
ochrany. To pomohlo Lidě a Alině z 
Moldavska.

Čistírna odpadních vod v Chorvatsku 
spolufinancovaná z peněz EU.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/photos/searchPhoto?kwand=Slavonski+Brod&amp;kwexact=&amp;kwor=&amp;kwexclude=&amp;datefrom=&amp;dateto=&amp;regthes=ALL&amp;themthes=ALL&amp;fundthes=ALL&amp;sitelang=en&amp;index=1&amp;navPage=1&amp;submit=Search+photo


pomáhá 
šetřit 

energii

Co dělá Evropská unie dnes
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EU ale dnes dělá mnohem více věcí:

chrání 
životní 

prostředí

zlevňuje 
volání

a ještě
mnoh

em 
víc!

zajišťuje, aby 
potraviny, 
které jíme, 

byly 
bezpečné
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EU působí dokonce i ve vesmíru

její satelity 
pomáhají autům 
jezdit efektivněji 

a zajišťují 
bezpečnost 
leteckého 
provozu. 



Jak EU přijímá rozhodnutí
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Určitě si dokážete představit, že organizovat chod EU a vykonávat 
veškerou práci vyžaduje velké úsilí mnoha lidí. Takže kdo co dělá?

Evropská komise je složená z 28 
komisařů, po jednom z každé 
země EU.

Jejich úkolem je přemýšlet o 
tom, co by bylo pro celou EU 
nejlepší. Navrhují právní 
předpisy a starají se o to, aby 
byly dodržovány smlouvy EU.



28 komisařů
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Evropský parlament:

Evropský parlament
zastupuje všechny 
lidi v EU. 

Jeho poslanci jsou 
vybírání ve volbách, 
které se konají 
každých pět let. 
Hlasovací právo mají 
všichni dospělí 
občané EU. 
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Parlament 
jedná a 

rozhoduje o 
nových právních 
předpisech EU 

společně s 
Radou.



Zasedání Evropské rady, únor 2016

Rada a Evropská rada

V Radě zasedají ministři členských 
států EU, aby projednali záležitosti 
EU, přijali rozhodnutí a schválili 
právní předpisy.

22

V Evropské radě se scházejí 
všichni hlavní představitelé zemí 
EU (prezidenti, předsedové vlád  
a kancléři), aby se dohodli na 
obecné evropské strategii.



Soudní dvůr

Soudní dvůr zajišťuje, aby země 
EU dodržovaly zákony, na 
kterých se dohodly. 

Soudní dvůr se stará také o to, 
aby tyto zákony respektovaly 
základní práva, jako je například 
svoboda projevu a svoboda 
tisku.
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Soudní dvůr, Lucemburk



Péče o naše peníze

Evropská centrální banka
odpovídá za udržování cenové 
stability v eurozóně. 
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Evropský účetní dvůr kontroluje, 
zda byly prostředky z rozpočtu 
Evropské unie vynaloženy řádným 
způsobem.



Členské státy Evropské unie

Tohle je 28 členských 
států Evropské unie. 

Pamatujete si všech 
šest zakládajících 
zemí?

25



Rozšiřování EU: ze šesti zemí na 28
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1952

Belgie, Francie, Itálie, 

Lucembursko, Německo, 

Nizozemsko

1973
Dánsko, Irsko, Spojené 

království

1981 Řecko

1986 Portugalsko, Španělsko

1995 Finsko, Rakousko, Švédsko

2004

Česká republika, Estonsko, 

Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malta, Polsko, 

Slovensko, Slovinsko

2007 Bulharsko, Rumunsko

2013 Chorvatsko



Co Evropa 
znamená 
pro vás?

Cestujete rádi?

Narodili jste se v 
jiné zemi EU?

Co máte na 
Evropě 

nejraději?

Chtěli byste 
jednou studovat 

v zahraničí?

A co vy?
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Chcete vědět víc?
Tuto prezentaci připravila 

Evropská komise. Aktuální verzi 

si můžete stáhnout zde. 

Řadu dalších výukových 

materiálů o Evropské unii a 

jejích politikách najdete na 

našich stránkách věnovaných

učitelům. 
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https://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-12-15_cs
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