
Tato karetní hra má formu otázek a odpovědí. Otázky se týkají historie Evropské unie a EU obecně. Žáci 
zřejmě na většinu otázek nebudou znát odpověď. Použitá metodika žáky vede k tomu, aby si odpovědi 
na otázky zapamatovali, a aby tak formou hry získali znalosti o EU. 

Po ukončení hry může učitel žákům poskytnout k tématu další informace. 

METODIKA TRVÁNÍ MATERIÁLY
Vzdělávací hra: Fakta 
o EU

20 minut - stopky pro každou skupinu (žáci mohou použít své telefony) 

- sada 25 karet s fakty o EU pro každou skupinu

Prezentace 10–20 minut - počítač + projektor

- prezentace modulu 3

CÍLE A DOVEDNOSTI
PŘÍSTUP

–  Žáci se chtějí dozvědět více informací o Evropské unii. 

ZNALOSTI
–  Žáci vědí, jak, kdy a proč byla založena Evropská unie.

–  Žáci znají některá základní fakta o Evropské unii.

KROK ZA KROKEM

1. HRA

POKYNY PRO UČITELE  
MODUL 3 - HRA S FAKTY O ČLENSKÝCH 
STÁTECH EU 
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USPOŘÁDÁNÍ 
Žáci jsou rozděleni do skupinek se sudým počtem hráčů. V každé 
by měli být minimálně (a ideálně) čtyři. Žáky můžete rozdělit i 
do šestičlenných skupin. Skupiny hrají současně, avšak vzájemně 
nespolupracují. V každé skupině se vytvoří dvojice. Je-li v některé 
skupině lichý počet hráčů, může se k ní připojit vyučující. Vytvořené 
dvojice sedí čelem proti sobě, jak je znázorněno na obrázku.

PRAVIDLA 
- Konečným cílem každé dvojice je získat co nejvíce karet.

- Každé skupině dejte sadu karet. Na každé kartě je otázka s odpovědí. 

- Sadu karet drží hráč 1A a zahájí hru. Položí první dotaz naproti sedícímu spoluhráči 1B, s nímž 
tvoří tým. Odpoví-li hráč 1B správně, může si tým 1 ponechat karty a hráč 1A přečte další otázku. 
Odpoví-li hráč 1B chybně, hráč 1A kartu zařadí na konec sady a položí další dotaz. 

- Tato dvojice pokračuje ve hře až do zaznění časového signálu. 

- Jedno kolo otázek a odpovědí trvá 30 sekund. 

- Na konci kola dotčený hráč předá sadu karet svému sousedovi po levici (hráč 2A) z týmu 2. 

- Nyní je na řadě hráč 2A, který klade otázky hráči 2B. Po 30 sekundách předá hráč 2A karty hráči 1B, 
který je zas po dalších 30 sekundách postoupí hráči 2B atd. 

- Hra pokračuje, dokud nejsou správně zodpovězeny všechny dotazy a dokud všechny karty nejsou 
rozděleny mezi týmy. 

- Dvojice, která právě nehraje (tj. nečte a nezodpovídá dotazy), sleduje časomíru. 

- Tým, který správnými odpověďmi získal nejvíce karet, vyhrává.

Jednotliví hráči týmu se v činnostech často střídají – někdy předčítají otázky, jindy odpovídají. Při hře se 
tak dostane na všechny, a všichni hráči si tudíž informace z otázek a odpovědí mohou zapamatovat. 

  Stručné shrnutí pravidel:

- Každé kolo má 30 sekund, během nichž se každý tým snaží správně odpovědět na co nejvíce otázek. 

- Na každou otázku je vždy jen jeden pokus. Pokud hráč na první pokus odpoví chybně, jeho spoluhráč 
zařadí kartu na konec sady a položí další dotaz. Tzn. že hráč, který odpovídá, své odpovědi nemůže 
opravit. 

- Pokud hráč nezná odpověď, může požádat o další kartu tak, že řekne „Další“. Jeho spoluhráč pak dotčenou 
kartu zařadí na konec sady a položí další dotaz. 

- Informace na kartách uvedené v závorkách jsou doplňující údaje. Hráči tedy nemusí uvést informaci v 
závorce, aby byla jeho odpověď uznaná za správnou. Někdy na dotaz existuje více správných odpovědí. V 
takovém případě jsou možné odpovědi na kartách odděleny lomítkem. Stačí uvést jen jednu z možností.
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TIPY
- Vysvětlete hru pomocí názorného příkladu. 

OBSAH

Karetní sada obsahuje 25 otázek k historii a základním faktům o Evropské unii. 
Dvě otázky se ptají na to, kdo je „současným předsedou“. Je proto lepší si ověřit, zda je odpověď stále 
aktuální. V níže uvedené tabulce naleznete příslušný odkaz. Dvě poslední otázky se týkají přímo vaší 
země. V níže uvedené tabulce rovněž naleznete odkaz na odpovědi.
Karty si musíte vytisknout a odpovědi na ně sami dopsat. 

Otázka Antwoord

15. Kdo je současným předsedou nebo předsedkyní Evropské 
rady (předsedá vrcholným schůzkám)? 

..................................

2019-2024: (Charles) Michel. Chcete-li 
zkontrolovat, zda je odpověď stále aktuální, 
klikněte sem: www.consilium.europa.eu/cs/
european-council/president/role

16. Kdo je současným předsedou nebo předsedkyní Evropské 
komise?

..................................

2019-2024: (Ursula) von der Leyen. Chcete-li 
zkontrolovat, zda je odpověď stále aktuální, 
klikněte sem: ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024/president_en

24. Každý členský stát jmenuje do Evropské komise jednoho 
komisaře nebo komisařku. Kdo je současným komisařem/
komisařkou za Českou republiku? 

..................................

Seznam komisařů a komisařek naleznete 
zde: https://ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024_cs

25. Každý členský stát získá v Evropském parlamentu určitý 
počet křesel podle počtu svých obyvatel. Kolik poslanců má 
v současnosti Česká republika v Evropském parlamentu?

..................................

Počet křesel podle jednotlivých členských států 
naleznete zde: www.europarl.europa.eu/meps/

2. PREZENTACE:
DISKUSE O ZÍSKANÝCH ZNALOSTECH

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

POSTUP
Prostřednictvím prezentace můžete žáky podrobněji seznámit s historií Evropské unie. 
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UŽITEČNÉ ODKAZY

- Další užitečné informace naleznete na všeobecných internetových stránkách EU zde https://europa.
eu/european-union/about-eu/history_cs

- Vzdělávací nabídku Domu evropských dějin si prohlédněte zde: https://historia-europa.ep.eu/cs/
pedagogove-ucitele

- Soubor „EU na prezentačních snímcích“ ilustruje různé aspekty Evropské unie: https://europa.eu/
european-union/documents-publications/slide-presentations_cs

- Na stránkách Co dělá Evropa pro mě naleznete mnoho příkladů toho, jak EU mění náš každodenní 
život: https://what-europe-does-for-me.eu 
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