
V tejto časti sa majú žiaci dozvedieť, ako EÚ zlepšuje ich bežný život. Na vysvetlenie rozdielu medzi EÚ a 
národnou vládou či regionálnou alebo miestnou samosprávou začnite hodinu hrou, v ktorej použijete 
niektoré konkrétne príklady právnych predpisov EÚ. Táto hra je vylučovacia. Ku každému príkladu 
legislatívy žiaci uvedú, či podľa nich ide o právny predpis EÚ alebo nie. 

Po skončení hry sa učiteľ môže rozhodnúť, že k tejto téme uvedie viac príkladov.

METODIKA TRVANIE POMÔCKY
Náučná hra: EÚ v 
našom bežnom živote

10 min. - 1 list otázok pre učiteľa

Prezentácia 10 min. - počítač + projektor

-  Prezentácia k modulu 4

CIELE A ZRUČNOSTI
PRÍSTUP

–  Žiaci si uvedomujú dosah EÚ na svoj bežný život. 

VEDOMOSTI
–  Žiaci vedia, že Európska únia má zákonodarnú moc.

–  Žiaci poznajú niektoré konkrétne príklady právnych predpisov EÚ.

KROK ZA KROKOM
1. HRA

POKYNY PRE UČITEĽA  
MODUL 4 – EÚ V NAŠOM BEŽNOM ŽIVOTE
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PRÍPRAVA  
Počas krátkeho úvodu sa žiaci usadia. Po vysvetlení hry sa všetci žiaci postavia. Každý žiak hrá sám za 
seba. V triede sa vyznačia dva kúty (alebo polovice miestnosti): jeden kút sa označí ako EÚ, druhý ako 
nie EÚ. V kúte, ktorý nie je EÚ, sa nachádza národná vláda, ale aj regióny, obce atď. 

POSTUP
Úvod: pred začatím hry treba vysvetliť, že Európska únia má právomoc prijímať právne predpisy. 
Európska únia to však môže robiť len v tých oblastiach, v ktorých ju členské štáty na to v zmluvách EÚ 
oprávnili. Treba tiež vedieť, že európske právo má prednosť: ak je vnútroštátne pravidlo v rozpore s 
ustanovením EÚ, orgány členských štátov musia uplatňovať ustanovenie EÚ. Zásada prednosti platí pre 
všetky akty EÚ, ktoré sú právne záväzné. 

Vysvetlenie hry: ide o vyraďovaciu súťaž medzi žiakmi. Vždy, keď učiteľ uvedie príklad legislatívneho 
opatrenia, právneho predpisu alebo právomoci, žiaci majú za úlohu uviesť, či je to podľa nich právny 
predpis EÚ alebo nie. Žiaci môžu odpovedať tak, že sa postavia buď do kúta EÚ alebo do opačného 
kúta. Keď sú študenti na mieste, učiteľ im prezradí správnu odpoveď. Žiaci, ktorí si vybrali správne, môžu 
pokračovať v hre a odpovedať na ďalšiu otázku. Žiaci, ktorí sa postavili do nesprávneho kúta, sa posadia. 

Učiteľ pokračuje dovtedy, kým v hre neostanú traja žiaci (alebo môže pokračovať, kým neostane len 
jeden). Ak treba, učiteľ môže začať hneď na začiatku (napr. ak už po troch príkladoch sú všetci žiaci 
vyradení, môžu sa postaviť a znova odpovedať na niekoľko nových príkladov).

 

NIEKOĽKO RÁD
– Ak študentov hra baví, nevysvetľujte priveľa po každom príklade. Väčšinu príkladov EÚ môžete 

prejsť neskôr pri prezentácii.

OBSAH
Pozri dokument s otázkami pre žiakov. 
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2. PREZENTÁCIA:
DISKUSIA O ZÍSKANÝCH VEDOMOSTIACH
PRÍPRAVA
Žiaci sedia tak, aby mohli prezentáciu dobre sledovať.  

POSTUP
Prezentácia k tejto hre obsahuje viac doplňujúcich informácií o konkrétnych príkladoch právnych 
predpisov EÚ.

UŽITOČNÉ ODKAZY
– Množstvo konkrétnych príkladov právnych predpisov EÚ nájdete na webovej lokalite Čo robí 

Európa pre mňa. 

– Zábavná online hra o tom, ako EÚ mení náš bežný život, je the12differences.eu. Jej cieľom je 
nájsť 12 rozdielov medzi dvoma takmer totožnými obrázkami bežného mesta: jedného v EÚ, 
druhého za jej hranicami. Každý rozdiel poukazuje na konkrétny príklad právnych predpisov EÚ. 
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https://what-europe-does-for-me.eu/
https://what-europe-does-for-me.eu/
https://www.the12differences.eu/en/home/1

