
Táto kartová hra je založená na princípe otázok a odpovedí. Otázky sa týkajú histórie Európskej únie a EÚ 
vo všeobecnosti. Žiaci asi nebudú vopred poznať odpoveď na väčšinu otázok. Metóda použitá v tejto 
hre vedie žiakov k tomu, aby si zapamätali odpovede na otázky, teda aby si osvojili vedomosti o EÚ 
počas hry. 

Po skončení hry sa učiteľ môže rozhodnúť, že o tejto téme poskytne viac informácií. 

METODIKA TRVANIE POMÔCKY
Náučná hra: Fakty o EÚ 20 min. -  stopky pre každú skupinu (žiakom môžete dovoliť používať smartfón) 

- balíček 25 kariet s faktmi o EÚ pre každú skupinu

Prezentácia 10 – 20 min. -   počítač + projektor

- Prezentácia k modulu 3

CIELE A ZRUČNOSTI
PRÍSTUP

–  Žiaci majú záujem dozvedieť sa viac o Európskej únii. 

VEDOMOSTI
–  Žiaci vedia ako, kedy a prečo bola Európska únia založená.

–  Žiaci poznajú niektoré základné fakty o Európskej únii.

KROK ZA KROKOM
1. HRA

POKYNY PRE UČITEĽA   
MODUL 3 - HRA FAKTY O EÚ 
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RÁMEC 
Žiaci hrajú v menších skupinách párnym počtom členov, pričom v 
každej skupine sú najmenej (a najlepšie) štyria žiaci. Vytvoriť sa môžu 
aj skupiny po šiestich žiakoch. Všetky skupiny hrajú hru zároveň, ale 
každá z nich nezávisle od ostatných. V každej menšej skupine žiaci 
vytvoria tímy po dvoch hráčoch. Ak je v skupine nepárny počet 
žiakov, k tejto skupine sa môže pripojiť učiteľ. Členovia tímov sedia 
oproti sebe, ako je znázornené na tomto obrázku.

POSTUP 
- Hlavným cieľom je získať čo najviac kariet ako tím.

- Každá skupina dostane balík kariet. Každá karta obsahuje otázku a odpoveď. 

- Jedna osoba začne (osoba 1A) a drží balík kariet. Položí otázku svojmu spoluhráčovi z tímu, ktorý 
sedí naproti (osoba 1B). Ak osoba 1B odpovie správne, tím 1 si môže kartu ponechať a osoba 1A 
prečíta ďalšiu otázku. Ak osoba 1B odpovie nesprávne, osoba 1A položí kartu na spodok balíka a 
položí ďalšiu otázku. 

- Tento tím pokračuje dovtedy, kým stopky neukážu, že ich ťah sa skončil. 

- Jeden ťah trvá 30 sekúnd. 

- Po uplynutí 30 sekúnd hráč odovzdá balík kariet svojmu susedovi naľavo (osoba 2A), z tímu 2. 

- Teraz je na ťahu druhý tím a počas neho osoba 2A kladie otázky osobe 2B. Po ďalších 30 
sekundách sa balík kariet posunie osobe 1B a potom osobe 2B atď. 

- Takto sa pokračuje až do zodpovedania všetkých otázok a dovtedy, kým budú všetky karty vo 
vlastníctve niektorého z tímov. 

- Tím, ktorý nehrá (nečíta a neodpovedá na otázky), sleduje čas. 

- Vyhráva tím, ktorý má najviac kariet (za najviac správnych odpovedí).

Každý člen skupiny sa často dostáva na rad: raz číta otázky, inokedy na ne odpovedá. Takto sa všetci 
hráči dostanú k otázkam aj odpovediam, a tak si môžu informácie zapamätať. 

 

  Rýchle zhrnutie pravidiel:
–  Každý ťah trvá 30 sekúnd. Za týchto 30 sekúnd musí tím správne odpovedať na čo najviac otázok. 

–  Na odpoveď máte iba jeden pokus. Ak je prvá odpoveď nesprávna, osoba, ktorá položila otázku, vloží 
kartu na spodok balíka a pristúpi k ďalšej otázke. Osoba, ktorá odpovedá, teda nemá možnosť opraviť 
svoju odpoveď. 

–  Ak hráč nevie odpoveď, povie: „Ďalej.“ Osoba, ktorá kladie otázky, potom kartu vloží na spodok balíka a 
pristúpi k ďalšej otázke. 

–  Informácie na kartách uvedené v zátvorkách sú doplňujúce informácie. Na správnu odpoveď nie je 
potrebné povedať informácie v zátvorkách. Niekedy má otázka viac možných správnych odpovedí. V 
takom prípade sú možnosti oddelené znamienkom lomky („/“). Stačí jedna z možných odpovedí.
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NIEKOĽKO RÁD
- Hru vysvetlite na príklade. 

OBSAH

V hre je 25 otázok z histórie Európskej únie a základných faktov o nej. 
Dve otázky sa týkajú súčasného predsedu. Bolo by dobré overiť si, kto je predsedom momentálne. 
Odkaz nájdete v nasledujúcej tabuľke. Posledné dve otázky sa týkajú vašej krajiny. Odkaz na odpovede 
nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tieto karty si treba vytlačiť a odpovede písať na ne. 

Otázka Odpoveď
15. Kto je v súčasnosti predsedom Európskej rady (samitu)? ..................................

2019-2024: (Charles) Michel. Ak si chcete overiť, 
či táto odpoveď ešte platí, kliknite na: www.
consilium.europa.eu/sk/european-council/
president/role/

16. Kto je v súčasnosti predsedom Európskej komisie? ..................................

2019-2024: (Ursula) von der Leyen. Ak si 
chcete overiť, či táto odpoveď ešte platí, 
kliknite na: ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024/president_en

24. Každý členský štát nominuje do Európskej komisie jedného 
komisára. Kto je v súčasnosti komisárom nominovaným za 
vašu krajinu? 

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

Zoznam komisárov nájdete tu: https://ec.europa.
eu/commission/commissioners/2019-2024_sk

25. Každý členský štát získava v Európskom parlamente určitý 
počet kresiel podľa počtu obyvateľov. Koľko poslancov má v 
súčasnosti vaša krajina v Európskom parlamente?

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

Počet kresiel jednotlivých členských štátov 
nájdete tu: www.europarl.europa.eu/meps/

2. PREZENTÁCIA:
DISKUSIA O ZÍSKANÝCH VEDOMOSTIACH
PRÍPRAVA
Žiaci sedia tak, aby mohli prezentáciu dobre sledovať.

POSTUP
S pomocou prezentácie poskytnite viac základných informácií z dejín Európskej únie.
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UŽITOČNÉ ODKAZY

- Užitočné doplňujúce informácie nájdete na všeobecnej webovej stránke EÚ tu https://europa.eu/
european-union/about-eu/history_sk

- O ponuke vzdelávania Domu európskej histórie sa dočítate tu: https://historia-europa.ep.eu/sk/
pedagogovia-ucitelia

- Prezentácia EÚ v obrazoch je ilustráciou rôznych aspektov Európskej únie: https://europa.eu/
european-union/documents-publications/slide-presentations_sk

- Na stránke https://what-europe-does-for-me.eu nájdete veľa príkladov na to, ako EÚ mení náš bežný 
život.  
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