
Tato aktivita je internetový kvíz s 12 otázkami s možností výběru z několika odpovědí. Do kvízu se 
může zapojit buď jen třída, nebo i celá škola. Počet účastníků není omezen. Kvíz byl vytvořen pomocí 
internetového nástroje Kahoot. 

METODIKA ČASOVÝ PLÁN MATERIÁLY
Internetový kvíz 15 min - internetový kvíz

- centrální počítač/laptop s připojením k internetu a projektor 

- všichni žáci nebo skupiny žáků potřebují zařízení (chytrý telefon, tablet nebo 
počítač) s internetovým připojením

CÍLE A KOMPETENCE
POSTOJE
- Žáci se začali zajímat o dění v Evropě. Chtějí získat více informací o Evropské unii. 

- Žáci si uvědomují význam EU ve svém (každodenním) životě. 

ZNALOSTI
 - Žáci se dozvědí některá základní fakta o Evropské unii. 

KROK ZA KROKEM
USPOŘÁDÁNÍ
Žáci mohou pracovat samostatně nebo v týmech. Kvíz můžete uspořádat ve třídě, ale i na hřišti a může 
se ho účastnit velký počet žáků najednou. Počet hráčů není omezen. 

Vy kontrolujete centrální panel s otázkami. Vyzvěte žáky, aby k zodpovězení kvízových otázek použili 
své chytré telefony, tablety nebo počítače. K přístupu musí nejprve zadat PIN kvízu a pak své uživatelské 
jméno. Po úspěšném přihlášení se na centrální obrazovce objeví jejich jméno. 

POKYNY PRO UČITELE  
MODUL 1 - KVÍZ 
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https://play.kahoot.it/#/k/6295d836-9459-4532-ad70-18282cc40c92


Poznámka: Můžete si vybrat, zda žáci budou pracovat samostatně 
nebo v týmech. Na kontrolním panelu zvolte „Klasicky“ nebo „V týmu“. 
Pokud všichni žáci nemají mobilní zařízení, můžete zvolit kvíz „V 
týmu“. 

POSTUP
Počkejte, až se na centrální obrazovce objeví jména všech žáků. Poté zahajte kvíz. Otázky se objevují 
na centrální obrazovce a žáci je zodpovídají na svých přístrojích. Body jim jsou přidělovány podle 
správnosti a rychlosti odpovědí. Po každé otázce se okamžitě objeví správná odpověď a informace 
o tom, jak žáci odpovídali (formou anonymní statistiky). Vyučující tak získá přehled o základních 
znalostech svých žáků.  

TIPY
- Pokud nástroj Kahoot neznáte, doporučujeme, abyste kvíz předem otestoval/a. Kahoot je 

navržen tak, aby se ním snadno pracovalo. Jakmile jej otestujete, pochopíte, jak funguje. 

- Pokud z logistických důvodů nemůžete kvíz uspořádat online, můžete s níže uvedenými 
otázkami pracovat tradičním způsobem.

OBSAH
Kvíz tvoří 12 otázek. Každá otázka souvisí s obsahem ostatních modulů programu Europe@school. 
Otázky jsou kladeny k základním faktům, aktuálním otázkám a evropským hodnotám.  

 = správná odpověď

OTÁZKA  MOŽNOST 1 MOŽNOST 2 MOŽNOST 3 MOŽNOST 4
1. Kdy první země spojily své síly v 

evropské spolupráci, která dnes 
funguje pod názvem Evropská unie?

30. léta 20. 
stol.

50. léta 20. 
stol. 

70. léta 20. 
stol. 

90. léta 20. 
stol.

2. Která z uvedených zemí NENÍ členským 
státem EU?

Bulharsko Kypr Lucembursko Island

3. Kolik občanů žije v EU? (přibližně) 200 milionů 350 milionů 445 milionů 680 milionů
4. Která z uvedených podmínek NENÍ 

požadována pro přistoupení k EU?
být 

křesťanským 
státem

být 
evropskou 

zemí

dodržovat 
lidská práva

být stabilní 
demokracií

5. Která evropská instituce se volí v 
přímých volbách? Evropský 

parlament
Evropská 
komise

Rada 
Evropské 

unie

Soudní dvůr 
Evropské 

unie

6. Kdy se konají příští evropské volby?

2024 2025 2026 2027

7. Má EU armádu? Ano Ne

8. V některých členských státech EU je 
stále povolen trest smrti.

Ano Ne
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9. Která z uvedených skutečností NENÍ 
výsledkem legislativy EU?

V EU se 
neúčtují 

poplatky za 
roaming.

V EU lze 
prodávat 

jen úsporné 
žárovky.

V roce 2017 
se v EU 

narodilo 5,1 
milionu dětí.

Na 
cigaretových 
krabičkách 
v EU jsou 
uváděna 
zdravotní 
varování.

10. Schengenskou dohodou se rozumí, 
že ... všichni 

občané EU 
mají přístup 

ke svým 
datům online

lidé mohou 
volně 

cestovat po 
schengenském 
prostoru (bez 

hraničních 
kontrol)

všechny 
potraviny 
v EU by 

měly být 
bezpečné

11. Občané EU mohou pracovat v 
kterémkoli členském státě EU za 
stejných pracovních podmínek jako 
místní občané. 

Ano Ne

12. Jaké procento z celkového počtu 
uprchlíků na celém světě přišlo do 
Evropy? (podle údajů UNHCR z roku 
2019)

14 % 27 % 43 % 67 %
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