
EVROPA 
 

CO POTŘEBUJETE: 
Klidné prostředí na čtení, dobrou náladu, vytištěný text, glóbus nebo atlas. 

 

POSTUP: 
Pohodlně se usaďte a spolu s rodiči si přečtěte připravené povídání o Evropě. Že nevíte, co 

Evropa je? Nevadí, společně se to dozvíte. Pro lepší představu si vezměte na pomoc glóbus 

nebo atlas světa. 

 

Dne 9. května proběhne den Evropy. V tento den se oslavuje především mír a jednota Evropy 

a také se připomíná jedna důležitá myšlenka a ta, že by Evropské státy měly spolu 

spolupracovat. Na základě této myšlenky později vznikla i Evropská unie. Po celé Evropě 

proběhne mnoho akcí, které budou pořádat různé zajímavé programy na oslavu tohoto dne. 

(U nás např. v Praze na Střeleckém ostrově). 

Dříve než však budeme slavit tento významný den, tak si řekneme pár základních informací 

o Evropě a Evropské unii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše Česká republika leží přímo v samotném “srdci” Evropy, tedy uprostřed. Evropa je jeden 

ze šesti světadílů. Dalšími světadíly jsou Asie, Afrika, Amerika, Austrálie a Antarktida. Evropa 

je druhým nejmenším světadílem na zemi, ale zároveň i druhým nejvíce osídleným. Evropu 

omývá ze severu Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé 

moře a z východu s ní sousedí Asie. 

Do území Evropy zasahuje 50 nezávislých států. Mluví se zde více než dvěma sty jazyky a 

nejčastější náboženství je křesťanství. 

 

Evropská unie vznikla 1. 11. 1993, aby se země spojily a spolupracovaly navzájem. Může se 

pak zabránit zbytečným sporům a konfliktům. Evropská unie má za cíl mírové soužití a 

vzájemnou spolupráci v kulturní a hospodářské oblasti všech zemích, které jsou jejími členy. 



Evropská unie má 27 členů (států) Evropy a její sídlo je v Belgii v Bruselu. Česká republika je 

jejím členem od 1. 5. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovní a znaková zásoba: 

Evropa, myšlenka, spolupráce, Česká republika, světadíl, Asie, Afrika, Austrálie, Antarktida, 

Severní ledový oceán, Atlantský oceán, Středozemní moře, Černé moře, stát, náboženství, 

Evropská unie, mír, kultura, hospodářství, člen 

 

CO PROCVIČUJETE:  
Procvičíte si své základní zeměpisné znalosti o Evropě a někteří z vás se možná dozví i nějaké 

informace, které dosud nevěděli. Budete rozvíjet i svoji slovní i znakovou zásobu. Potrápíte 

také svoji paměť, schopnost soustředit se a prohloubíte svou trpělivost. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT:  
Všímejte si, jak se dítě chová během četby. Dokáže se soustředit? Vnímá nové informace? 

Doptává se a zajímá se o téma? Podpořte porozumění danému textu tím, že si otevřete atlas 

nebo se podíváte na glóbus. Zaměřte se na informace, které děti o Evropě nevěděly. V případě 

zájmu dítěte o téma, vyhledejte další informace o Evropě, např. jaká je nejvyšší hora, jaké 

hlavní řeky Evropou protékají, v jakých zemích najdete nejzajímavější památky, jak zní státní 

hymny různých států apod. Nakonec si s dětmi zopakujete novou slovní a znakovou zásobu pro 

lepší zapamatování. 

 
ZDROJ TEXTU:  
https://zemepis.estranky.cz/clanky/evropa/informace-o-evrope.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa 

https://zapojmevsechny.cz/user_files/individualizovan%C3%A9%20hodiny/zem%C4%9Bpis%2C%20d%C4%9Bje

pis/Evropa.pdf 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie 


