
Hra je pojata jako hlavolam, který má žákům pomoci poznat, které státy jsou členy Evropské unie. Žáci 
pracují ve skupinách, které soutěží mezi sebou. Ty mají za úkol co nejrychleji „rozluštit šifru“ (vyluštit 
tajenku). Cílem této hry je povzbudit žáky, aby se snažili zjistit, které země jsou členskými státy Evropské 
unie. 

Po ukončení hry poskytne učitel žákům k tématu další informace. Učitel může prezentaci využít také 
k diskusi o jednotlivých etapách procesu rozšíření. 

METODIKA TRVÁNÍ MATERIÁLY
Vzdělávací hra: Členské 
státy EU

20 minut – sada karet se zeměmi pro každou skupinu 

– dešifrovací klíč pro každou skupinu

– mapa Evropy pro každou skupinu (nepovinné)

Prezentace 10–20 minut – počítač + projektor

– prezentace modulu 2

CÍLE A DOVEDNOSTI
PŘÍSTUP

–  Žáci jsou zvědaví, které země jsou členskými státy Evropské unie. 

ZNALOSTI
–  Žáci vědí, které země jsou členskými státy EU.

– Mohou také vědět, kdy země k EU přistupovaly.

KROK ZA KROKEM

1. HRA

POKYNY PRO UČITELE 
MODUL 2 - HRA O ČLENSKÝCH 
STÁTECH EU
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PŘÍPRAVA
Rozdělte třídu do tří- až čtyřčlenných skupin. Skupiny mezi sebou soutěží. 

POSTUP
– Zeptejte se žáků: „Kolik členských států má teď Evropská unie?“ (27 členských států) Poté sdělte 

žákům, že mají za úkol zjistit, které přesně to jsou. 

– Nejprve žákům vysvětlete pravidla hry: 

– Každá skupina obdrží soubor 40 karet. Na kartách jsou tvary a názvy 40 zemí.

– Nejprve ve skupině co nejrychleji vyberte 27 členských států EU.

– Na každé kartě je napsáno nějaké písmeno. To bude součástí tajenky. Ponechte si pouze 
karty zemí, které jste vybrali jako členské státy EU. Jednotlivé karty obsahují písmena, která 
dohromady utvoří tajenku. 

– K vyluštění tajenky použijte dešifrovací klíč. Zapište nalezená písmena. 

– Řešení je věta v angličtině. 

– Rozdejte skupinám potřebný materiál: soubor 40 karet, dešifrovací klíč a mapu Evropy 
(nepovinné, pouze aby se mohli podívat, kde země leží).

– Vyhrává skupina, která jako první vyluští tajenku. 

– Ostatní skupiny pokračují v práci, dokud i ony nenajdou správné řešení. 

Čím více chyb se žáci při výběru členských států EU dopustí, tím těžší pro ně bude najít řešení. Ničemu 
to ale nevadí. Hlavní je, aby si pokaždé, když si vezmou kartu, položili otázku:  „Je tato země členským 
státem Evropské unie, nebo není?“ Po skončení hry budou žáci nedočkaví, aby se dozvěděli, které země 
jsou členy EU, což je také záměrem této hry. Jako učitel můžete samozřejmě skupinám s výběrem zemí 
pomoci. 

TIPY
– Zdatnějším skupinám není třeba příliš vysvětlovat, jak mají použít dešifrovací klíč. Měly by na 

to přijít samy. Pouze jim prozraďte, že řešením je anglická věta. Skupiny, které potřebují více 
pomoci, můžete upozornit, že potřebují písmena jenom z karet zemí, které vybraly jako členské 
státy Evropské unie. Pokud tato písmena najdou v dešifrovacím klíči, budou si moci přečíst 
tajenku (větu), a to zleva doprava a shora dolů. 

– Řešení má 27 písmen, za každý členský stát jedno písmeno. To znamená, že se některá z nich 
opakují. Například pokud žáci vybrali kartu země, na které je uvedeno písmeno „E“, znamená to 
také, že všechny ostatní karty s písmenem „E“ jsou rovněž správné. Žáci tak mohou okamžitě 
označit všechna „E“ v dešifrovacím klíči. Nebo mohou písmena označit postupně s každou 
určenou kartou. Oběma postupy dojdou ke stejnému výsledku. Je lepší nesdělovat žákům tyto 
informace hned, ale pouze pokud o ně požádají. 

– Žáci si toho zřejmě nevšimnou, ale písmena, z nichž se skládá řešení, odpovídají pořadí, v 
jakém jednotlivé země přistupovaly k EU. Například první písmeno „L“ patří Belgii a poslední „R“ 
Chorvatsku.
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ŘEŠENÍ  
LET US BUILD OUR FUTURE TOGETHER

 

2. PREZENTACE:
DISKUSE O ZÍSKANÝCH ZNALOSTECH

PŘÍPRAVA
Žáci jsou rozesazeni tak, aby mohli prezentaci dobře sledovat.

POSTUP
Na poskytnuté prezentaci můžete ukázat jednotlivé členské státy a etapy rozšíření.

Prezentace začíná přehledem stávajících členských států. Po hře budou žáci zvědaví, zda odpověděli 
správně. Poté prezentace vysvětluje, kdy se EU dále rozšiřovala. Můžete se zaměřit pouze na stávající 
členské státy a proces rozšíření vynechat. Další užitečné informace naleznete zde.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/167/the-enlargement-of-the-union

