
Tato hodina se zaměřuje na to, jak EU zlepšuje běžný život žáků. Cílem je nejprve vysvětlit, v čem se 
EU liší od státní, regionální nebo místní úrovně rozhodování. Hodina proto začíná hrou, která obsahuje 
některé konkrétní příklady právních předpisů EU. Jedná se o vyřazovací hru, ve které žáci u každého 
příkladu rozhodují, zda se jedná o předpis EU, či nikoli. 

Po ukončení hry může učitel některé příklady doplnit o další informace.

METODIKA TRVÁNÍ MATERIÁLY
Vzdělávací hra: EU v 
našem každodenním 
životě.

10 minut - 1 sada otázek pro učitele

Prezentace 10 minut - počítač + projektor

-   prezentace modulu 4

CÍLE A DOVEDNOSTI 
PŘÍSTUP

-  Žáci si uvědomují, že EU ovlivňuje jejich každodenní život

ZNALOSTI
-  Žáci vědí, že Evropská unie má legislativní pravomoc.

-  Žáci znají některé konkrétní příklady právních předpisů EU.  

KROK ZA KROKEM
1. HRA

POKYNY PRO UČITELE  
MODUL 4 – EU V NAŠEM KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ 
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PŘÍPRAVA  
Nejprve proběhne vysvětlení pravidel hry, během nějž žáci sedí. Po tomto krátkém úvodu si žáci 
stoupnou. Každý žák hraje sám za sebe. Ve třídě se vymezí dvě strany (nebo poloviny třídy): jedna 
představuje evropskou úroveň rozhodování (EU), druhá jinou úroveň rozhodování (jiná / ne EU). Druhá 
strana zahrnuje rozhodování na úrovni členských států, ale také regionů, obcí atd. 

POSTUP
Úvod: Před zahájením hry je důležité vysvětlit, že Evropská unie má pravomoc přijímat právní 
předpisy. Evropská unie však může jednat pouze v těch oblastech, ve kterých ji k tomu oprávnily 
členské státy na základě smluv EU. Je také důležité vědět, že právo EU má přednost: pokud je některý 
zákon členského státu v rozporu s ustanovením EU, musí orgány členského státu uplatňovat ustanovení 
Evropské unie. Zásada přednosti se vztahuje na všechny akty EU a je závazná. 

Popis hry: Jedná se o vyřazovací soutěž mezi žáky. Učitel uvádí příklady legislativních opatření, zákonů 
nebo soudní příslušnosti a žáci musí rozhodnout, jestli se podle jejich názoru jedná o legislativu EU, 
nebo nikoli. Žáci svou odpověď vyjádří tak, že se postaví buď na stranu označenou „EU“, nebo na stranu 
„jiná / ne EU“. Jakmile se všichni žáci rozhodnou, učitel jim prozradí správnou odpověď. Žáci, kteří otázku 
zodpověděli správně, mohou zůstat na svém místě a pokračovat ve hře. Žáci, kteří zvolili špatnou stranu, 
se posadí. 

Učitel pokračuje ve hře až do doby, kdy zbývají tři žáci (nebo může pokračovat, až zbyde pouze jeden 
z nich). Hru můžete případně zopakovat (např. pokud všichni žáci už po třech příkladech sedí, mohou 
znovu vstát a vyzkoušet si svůj úsudek na dalších příkladech). 

 

TIPY
- Pokud žáky hra baví, neztrácejte po každém příkladu čas příliš podrobným výkladem. Většinu 

příkladů legislativy EU můžete následně projít v připravené prezentaci.

OBSAH
Viz dokument „otázky pro žáky“. 
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2. PREZENTACE:
DISKUSE O ZÍSKANÝCH ZNALOSTECH
PŘÍPRAVA
Žáci jsou rozesazeni tak, aby mohli prezentaci dobře sledovat.  

POSTUP
V prezentaci, která se váže k této hře, naleznete podrobnější informace o konkrétních příkladech 
právních předpisů EU.

UŽITEČNÉ ODKAZY
- Mnoho konkrétních příkladů právních předpisů EU naleznete na internetových stránkách „Co 

dělá Evropa pro mě“.  

- K dispozici je také zábavná online hra the12differences.eu o tom, jak EU proměňuje náš 
každodenní život. Cílem je nalézt 12 rozdílů mezi dvěma téměř shodnými obrázky, z nichž jeden 
zobrazuje výjev z městečka nacházejícího se v EU a druhý z městečka mimo EU. Každý rozdíl 
ilustruje konkrétní příklad právního předpisu EU.  
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https://what-europe-does-for-me.eu/cs/portal
https://what-europe-does-for-me.eu/cs/portal
https://www.the12differences.eu/en/home/1

