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ANOTACE 
Materiál 
Mezinárodní organizace 
Vzdělávací obor 
Vlastivěda 
Tematický okruh 
Místo, kde žijeme 
Anotace  
Materiál seznamuje žáky s členstvím evropských zemí v různých organizacích. Zároveň je 
seznamuje s těmito organizacemi (EU, OSN, NATO), s jejich důležitostí a činností. Dětem se 
nejvíc líbila měnící se mapa členů EU, kde se snažily správně určit názvy přibývajících států. 
Očekávaný výstup  
Žák: - vyhledá na mapě členské státy jednotlivých organizací 
        - charakterizuje vybranou organizaci 
 Druh učebního materiálu  
Prezentace 
Stupeň a typ vzdělávání  
Základní vzdělávání – první stupeň, 5. třída  

 



Evropská unie 

 Seznámili jsme se s evropskými státy, ve   

    kterých se mluví různými jazyky, mají    

    různou kulturu i tradice 

 Přesto se snaží obyvatelé Evropy o sbližování 

     a sjednocení  všech zemí do Evropské unie 

 

  



Členské státy evropské unie 
 



Evropská unie 

 EU sdružuje 27 států Evropy 

 Snaží se prohloubit hospodářskou spolupráci 

     a vytvořit společný evropský trh 

 Jednotné zákony umožňují volný pohyb  

     surovin, výrobků, peněz i osob 

 Většina států má jednotnou měnu – euro 

 Sídlo EU je v Bruselu (Belgie) 

 



Belgie - Brusel 

Hlavní město Belgie 

Je sídlem NATO a některých institucí EU 

Brusel – „hlavní“ město Evropy 



Brusel – Mini Evropa 

 Na okraji města – zmenšené modely slavných 

     evropských staveb  
 

Atomium 

Model atomu 

zvětšený  

165 miliardkrát 

(102m) 

 



Mezinárodní organizace 

    Pomáhají při řešení sporů mezi státy mírovou 

     cestou: 

 OSN – organizace spojených národů 

    dbá na zajištění míru a bezpečnosti ve světě 

    (členem je 193 států) 

 UNESCO – chrání památky celosvětového   

     významu a vzdělávání 

 NATO – severoatlantická aliance pro udržení 

     míru (členem je 28 států) 



Členství sousedních států a ČR 
 Česko – členem OSN, NATO, EU 

 Slovensko – členem OSN,NATO, EU 

 Polsko – členem OSN,NATO, EU 

 Německo – členem OSN,NATO, EU 

 Rakousko – členem OSN,EU 

 

Členství v organizacích: 
  státy v NATO a EU     státy pouze v EU     státy pouze v NATO 
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