
Gre za spletni kviz z 12 vprašanji izbirnega tipa. Rešujete ga lahko v razredu ali na ravni šole. Število 
udeležencev ni omejeno. Ustvarjen je s spletnim orodjem Kahoot.

METODOLOGIJA TRAJANJE GRADIVO
Spletni kviz 15 min - Spletni kviz

- Osrednji računalnik ali prenosni računalnik s spletno povezavo in projektor 

- Vsi učenci ali skupine učencev potrebujejo napravo (pametni telefon, tablični 
ali drug računalnik), povezano z internetom

CILJI IN KOMPETENCE
ODNOS
- Zbudi se zanimanje učencev za Evropo. Izvedeti želijo več o Evropski uniji. 

- Učenci se zavedajo pomembnosti EU v svojem (vsakdanjem) življenju.  

ZNANJE
 - Učenci se seznanijo z osnovnimi dejstvi o Evropski uniji.

KORAK ZA KORAKOM
ŠTUDIJSKO OKOLJE
Učenci lahko igrajo bodisi posamično ali v skupinah. Igra se lahko v razredu ali na igrišču z več učenci 
naenkrat. Število udeležencev v tem spletnem kvizu ni omejeno. 

Kot učitelj nadzorujete glavno ploščo z vprašanji. Vse učence prosite, naj uporabijo svoj pametni telefon, 
tablični ali drug računalnik za igranje kviza. Najprej morajo vnesti identifikacijsko številko kviza in nato 
svoje uporabniško ime. Če ju vnesejo pravilno, se njihovo ime prikaže na zaslonu spredaj. 

SMERNICE ZA UČITELJE  
MODUL 1 - KVIZ 

1  /  MODUL 1  EUROPE@SCHOOL

https://play.kahoot.it/#/k/92e5fdf1-5f5e-4253-be0b-dfc56b69f26e


Opomba: Izberete lahko, ali naj učenci igrajo samostojno ali v 
skupinah. Na nadzorni plošči izberite možnost „običajno“ ali 
„skupinsko“. Če nimajo vsi učenci naprave, lahko izberete skupinsko 
igranje.

POSTOPEK
Učitelj počaka, da se imena vseh učencev prikažejo na zaslonu spredaj. Učitelj nato začne kviz. Vprašanja 
se prikazujejo na zaslonu spredaj in učenci odgovarjajo prek svojih naprav. Učenci dobijo točke glede 
na pravilnost in hitrost odgovorov. Po vsakem vprašanju so takoj prikazane povratne informacije o 
pravilnem odgovoru in o tem, kakšni so bili odgovori učencev (anonimni podatki). Učitelj tako dobi 
pregled osnovnega znanja učencev. 

NEKAJ NASVETOV
- Če še nikoli niste uporabljali programa Kahoot, priporočamo, da kviz najprej preskusite sami. 

Orodje je uporabnikom prijazno. Po preskusu boste povsem razumeli, kako deluje.  

- Če tega kviza iz logističnih razlogov ne morete igrati prek spleta, lahko spodnja vprašanja 
uporabite za izvedbo kviza na običajen način. 

VSEBINA
Kviz sestavlja 12 vprašanj. V kvizu so vprašanja o osnovnih dejstvih, aktualnih vprašanjih in evropskih 
vrednotah.   

  = pravilni odgovor

VPRAŠANJE   MOŽNOST  1 MOŽNOST  2 MOŽNOST  3 MOŽNOST  4
1. Kdaj so prve države združile moči 

za evropsko sodelovanje, ki ga zdaj 
poznamo kot EU?

Trideseta leta 
prejšnjega 

stoletja

Petdeseta leta 
prejšnjega 

stoletja 

Sedemdeseta 
leta 

prejšnjega 
stoletja 

Devetdeseta 
leta 

prejšnjega 
stoletja

2. Katera od spodnjih držav NI država 
članica EU?

Bolgarija Ciper Luksemburg Islandija

3. Koliko državljanov živi v EU? (približno) 200 milijonov 350 milijonov 445 milijonov 680 milijonov
4. Kateri od navedenih pogojev NI pogoj, 

da bi država postala članica EU?
Država je 
krščanska 

država

Država je 
evropska 

država

Država 
spoštuje 

človekove 
pravice

Država je 
stabilna 

demokracija

5. Člane katere evropske institucije 
izvolimo neposredno?

Evropskega 
parlamenta

Evropske 
komisije

Sveta 
Evropske 

unije

Sodišča 
Evropske 

unije
6. Kdaj bodo naslednje evropske 

volitve? Leta 2024 Leta 2025 Leta 2026 Leta 2027

7. Ali ima EU vojsko? Da Ne

8. V nekaterih državah EU je smrtna kazen 
še vedno dovoljena.

Drži Ne drži
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9. Katero od spodnjih dejstev NI posledica 
zakonodaje EU? V EU se ne 

zaračunavajo 
storitve 

gostovanja.

V EU se lahko 
prodajajo 

samo varčne 
žarnice.

Leta 2017 se 
je v EU rodilo 
5,1 milijona 

otrok.

Na cigaretnih 
škatlicah v EU 
so opozorila 

o tveganju za 
zdravje.

10. Schengenski sporazum določa … da si lahko 
vsi državljani 

EU svoje 
podatke 

ogledujejo 
prek spleta.

da lahko prosto 
potujemo po 

schengenskem 
območju (ni 
kontrol na 

mejah).

da mora biti 
vsa hrana v 
EU varna.

11. Državljan EU lahko dela v drugi članici 
EU pod enakimi delovnimi pogoji kot 
državljani članice.

Drži Ne drži

12. Kolikšen delež vseh beguncev na svetu 
se je zatekel v Evropo (2019, podatki 
UNHCR)?

14 % 27 % 37 % 67 %
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