
HRA O EVROPĚ

Publikace vám pomůže při vý-
uce přiblížit Evropskou unii 
jednoduchou a hravou for-

mou. Dozvíte se o historii ev-
ropské integrace, o členských 
zemích, jejich jazycích a kul-
tuře. Publikace také přináší in-

formace o programech pro 
mládež. K dispozici i pracovní 
list a řešení. 48 stran, 2010

Barevná mapa EU se slav-
nými pamětihodnostmi, jíd-

ly a kulturním bohatství 
všech zemí EU. Mapa zná-
zorňuje i eurobankovky a 
euromince a vlajky všech 
zemí. Vysvětlivky k mapě.

A2, 20014

SJEDNOCENI V ROZMANITOSTI

Zábavná brožura pro děti o 
rozmanitosti EU. Učitelé ji 

mohou použít pro výklad na 
téma společné měny eura či 
kulturního, vědeckého a pří-
rodního dědictví členských 

zemí Evropské unie. 
Legenda vysvětluje státní 
znaky, pamětihodnosti a 

osobnosti vyobrazené v bro-
žuře. 44 stran, 2014.

SJEDNOCENI V ROZMANITOSTI

POZNEJTE EVROPU! 

Kniha pro děti ve věku od 9 
do 12 let vypráví příběh 

Evropy. Je plná zajímavých 
údajů a barevných ilustrací a 
poskytuje poutavý přehled o 
Evropě a stručně vysvětluje, 
co je to Evropská unie a ja-
kým způsobem pracuje. Pro 
učitele je k dispozici příručka 

ke knize a on-line hra.
56 stran, 2014.

EVROPA A TY

Pomocí těchto 
omalovánek se 

mohou děti ve vě-
ku od 6 do 10 let 

naučit jména hlav-
ních měst zemí 

EU, mohou vybar-
vit jejich vlajky a 

dozvědět se něko-
lik zajímavostí o 

každém členském 
státě. 36 stran, 

2014

Evropa - kontinent s tisíciletou historií, 
bohatým kulturním dědictvím a jedněmi 
z nejkrásnějších přírodních scenérií na 
světě. Cestovatel má hodně co objevo-

vat a prozkoumávat a Evropská unie 
mu to významným způsobem usnadňu-

je. 19 stran, 2013.

CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ 2013-2014

Soubor dětských omalo-
vánek tematicky zaměře-

ný na vlajky členských stá-
tů Evropské unie.

38 stran, 2011.

VLAJKY ČLENSKÝCH STÁTŮ EU S JAZYKY TOHO DOKÁŽEŠ VÍCE

Díky této brožuře se děti do-
zvědí mnoho zajímavého o jazy-

cích, kterými se mluví v EU. 
Každé zemi EU je věnována 

jedna strana s obrázkem dívky 
nebo chlapce, kteří zemi pre-

zentují pomocí místních ekviva-
lentů výrazů „děkuju“ nebo 

„nerozumím“ atp.
26 stran, 2009.

Cenová stabilita: Proč je pro vás důležitá?

Animovaný film, doprovodné 
prospekty pro žáky a brožurka 
pro učitele mají dospívajícím 
pomoci rámcově pochopit, jak 
důležité jsou stabilní ceny. 
Prospekty nabízejí srozumi-
telný přehled o tématu, bro-
žurka se jím zabývá obšírněji.
Výukový materiál pro učitele - 
86 stran, 2011.

Vážení přátelé, kolegové a příznivci Informačních center pro mládež v České republice,
připravili jsme pro vás a pro potřeby Informačních center pro mládež Asociace pro podporu rozvoje 
informačních center pro mládež v České republice (ICM AICM ČR) druhé vydání tématického 
zpravodaje určeného žákům a pedagogům základních škol. Jedná se opět o nabídku především 
evropských publikací a zdrojů podporujících některé vzdělávací oblasti i některá průřezová témata 
Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy. 
Aktivity ICM AICM ČR v oblasti činnosti Vzdělávání a odborná příprava však zdaleka tímto počinem 
nekončí. Nabízíme vám tituly vlastní publikační a vydavatelské činnosti ICM AICM ČR. Fondy 
podporující formální i neformální vzdělávání se nám daří vytvářet a aktualizovat především díky 
zkušenostem a aktivitám Informačních center pro mládež, členů AICM ČR, v evropských informačních 
systémech, projektech a programech. Velice výraznou roli sehrává i spolupráce a partnerství s 
regionálními informačními středisky EUROPE DIRECT, působení Informačních center pro mládež, 
členů AICM ČR, v rámci regionálního partnerství evropské informační služby pro mládež a pracovníky s 
mládeží EURODESK, aktivity Programu Evropské unie Mládež v akci, respektive ERASMUS+ či 
partnerství se Združením informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike, atd. 
Všechny uvedené edukační materiály pro vás máme připraveny v” servisních balíčcích” Informačních 
center pro mládež  AICM ČR v elektronické formě, některé i ve formě tiskové. A když nevíš? Zeptej se v 
Informačním centru pro mládež Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR... 

TOM A LILA

Seriál a podklady pro 
rodiče či učitele - 
poznámky výuce. 

Součástí brožury je i 10 
tipů pro rodiče a učitele, 

jak využít příběhy Tomíka 
lišky Lily k výchovným i 
vzdělávacím aktivitám v 
oblasti enviromentální 

výchovy. 11 stran, 

ZA JEDEN PROVAZ!

Na příkladě jednoho údolí vy-
světlí tato knížka dětem, co 

je to biodiverzita, a představí 
síť přírodních stanovišť 

Natura 2000. Tentokrát Tom s 
přáteli objeví nádherné údolí. 

Obdivuje jeho krásu a roz-
hodnou se jej zpřístupnit eko-

turistům. 20 stran, 2006.

VY KRÁSNÉ VLAŠTOVKY 

Stovky kilometrů cestují vlaštovky 
na místo, které zná ta nejstarší z 

nich. Na své dlouhé cestě vlaštov-
ky potřebují pít. Když už nejsou 

žádné bažiny, kde najdou vlaštov-
ky vodu k pití? Opět je tu Tomáš a 

Lila a pomohou vlaštovkám... 
20 stran, 2004.

ŠKOLA EURA

www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.cs.html
Vše o Euru - fakta, akce a hry, informační materiály, 

soutěže, výstava...

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/the-farm_cs
Koutek pro děti - Ekologická farma - z farmy na stůl, o 

krávě a mléku, o slepici a vajíčkách.... 

FARMA 

www.farmland-
thegame.eu/game/index.html?lang=cs

Jak se starat o domácí zvířata. On-line hra - podkladové 
materiály pro učitele a žáky... 

NA STATKU

EVROPSKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

EDUKAČNÍ MATERIÁLY ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR
ŽÁKY A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY  ZÁKLADNÍCH ŠKOL

EUROPE DIRECT

http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
Oficiální portál ústřední informační služby Evropské unie 
- síť informačních středisek. Poskytují odpovědi na otáz-
ky ohledně vašich práv v EU, možnostech financování, 
dokumenty a publikace EU, odkazy na další informační 
zdroje či kontakty, organizují na místní úrovni informační 

nebo networkingové akce EU...

EU BOOKSHOP

https://bookshop.europa.eu/cs/home
Evropské elektronické knihkupectví, které nabízí publi-

kace evropských institucí - za úplatu i zdarma. Slouží ta-
ké jako archiv. 

www.eurodesk.org/edesk
Oficiální portál evropské informační služby pro mládež a 
pracovníky s mládeží. Hlavní poskytovatel informací o 
evropských politikách a příležitostech pro mladé lidi a 

pro ty, kteří s nimi pracují. 

EUROCENTRUM

https://www.euroskop.cz
Oficiální česká informační služba o Evropské unii...

EVROPSKÝ DIÁŘ

http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/cs/index
_cs.htm 

On-line diář obohacují zajímavá fakta o životě v EU a in-
formace o právech občanů EU. Praktické rady k nejrůz-

nějším tématům ...

www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cz
Děti si vytvoří vlastní postavu, kterou musí provést 

lesem. Při tom sbírají části smlouvy OSN o "právech 
dítěte" a jiné poklady... 

HRA WILD WEB WOODS                        

AUDIOVIZUÁLNÍ SERVIS EVROPSKÉ KOMISE

http://ec.europa.eu/avservices/about/index.cfm?sitel
ang=en

Portál audiovizuálních služeb Evropské komise...

INTERNATIONAL STUDENT
 IDENTITY CARD SCHOLAR

INTERNATIONAL TEACHER
 IDENTITY CARD 

Průkaz pro žáky/studenty 
základních škol. Pro 

vydání karty ISIC 
SCHOLAR potřebuje 

zájemce vyplněný 
formulář žádosti o 

průkaz ISIC SCHOLAR  
a fotografii.  Karta ISIC 
SCHOLAR má platnost 

od 1.září až do 
31.prosince roku 

následujícího.  Cena 
karty činí 300,- Kč. 

Průkaz pro pedagogické 
pracovníky. Pro vydání 

karty ITIC potřebuje 
zájemce  školou 

potvrzený formulář,  
nesmí být starší více 

než 2 měsíce, 
a fotografii pasového 

formátu. Karta ITIC má 
platnost od 1.září až do 

31.prosince roku 
následujícího. Cena 

karty ITIC činí 300,- Kč.  

N
NOVI KA

SEXUALITA CHLAPCŮ SEXUALITA DĚVČAT NEZAVÍREJME OČI PŘED AIDS

Vydáno tiskem s laskavým 
souhlasem a podporou 

ZIPCeM SR. Puberta; erek-
ce si dělají co chtějí...; varla-
ta; jak se vyšetřit; kdy je nej-

lepší začít se sexuálním 
životem; jak se chránit před 
pohlavními nemocemi; jak 

používat prezervativ...
Publikace, 18 stran. 

Vydáno tiskem s laskavým 
souhlasem a podporou 

ZIPCeM SR. Být spokojená 
sama se sebou; prsa; vnější 
pohlavní orgány; menstruač-
ní cyklus; masturbace; způ-
soby antikoncepce; pohlav-

ně přenosné nemoci... 
Publikace, 20 stran, 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Vydáno tiskem s laskavým 

souhlasem a podporou 
ZIPCeM SR. Co je HIV?; jak 
se HIV infekce projevuje?; 
co je AIDS?; jak se přenáší 

HIV?; kde se můžeš dát otes-
tovat?; jsem HIV pozitivní. 
Co dál?; AIDS je tu, ale dá 
se mu předejít!; Publikace, 

16 stran. Plakát A2

www.icmcr.cz

SEXUALITA
DĚVČAT

www.icmcr.cz

Průvodce 
ženským tělem

od podprsenky níže

www.icmcr.cz

MÉDIA A VY

Vydáno v elektronické podo-
bě s laskavým souhlasem a 
podporou ZIPCeM SR. Co 

jsou to média?; k čemu slouží 
média?; podle čeho můžeme 
média rozlišovat?; jaké hlavní 
problémy vznikají  při kontak-

tu s médii?...
Publikace, 8 stran,  

MÉDIA
A MY

aneb... jak se nezbláznit z médií.

KYBERŠIKANA

Vydáno v elektronické podo-
bě s laskavým souhlasem a 

podporou ZIPCeM SR. 
Elektro nické šikanování; pří-
klady; následky šikanování; 
jak se bránit; jak chránit děti 
před kyberšikanováním;  sni-
žování   rizik; co dělat, když 
dítě elektronicky šikanuje...,

Publikace, 11 stran,

www.icmcr.czKYBER�IKANAKYBER�IKANA

NIKDY NEJSI SÁM

Vydáno tiskem s laskavým souhla-
sem a podporou ZIPCeM SR. Co 

dělat, pokud by jsi byl šikanovaný?; 
kdo šikanuje?; pokud se rozhodneš 
pomoci bránit...; co dělat, když jsi 
sám šikanovaný; jak se bránit?; 

pokud jsi šikanovaný - proč?; několik 
rad, jak se zachovat ve chvíli, když 

jsi ohrožen šikanováním...  
Skládačka, 6 stran, 

www.icmcr.cz

ANTISEMITIZMUS
Vydáno v tiskové podobě s laska-

vým souhlasem a podporou 
ZIPCeM SR. Židé, antisemitismus, 
náboženský anisemitismus, rasový 

antisemitismus, holokaust... 
Skládačka, 6 stran.

JAK SPRÁVNÉ NAPSAT ŽIVOTOPIS
Vydáno tiskem s laskavým souhla-

sem a podporou ZIPCeM SR. Životo-
pis je tvoje vizitka; vše,  co  chceš vě-
dět o životopise; návod jako z kuchař-
ky - co do životopisu uvést, co ne; ra-

dy... Skládačka, 8 stran, 

JAK SPRÁVNÉ NAPSAT  ŽÁDOST...

...O PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ 
A MOTIVAČNÍ DOPIS

Vydáno tiskem s laskavým souhlasem 
a podporou ZIPCeM SR. Vše,  co  

chceš vědět - základní osnovy; návod 
jako z kuchařky - dobré rady...  

Skládačka, 8 stran, 

Zlatá stezka 145, tel.: + 420 388 424 196, info@icmcr.cz, ww.facebook.com/kdyzneviszeptejse

www.icmcr.cz Nabídka edukačních materiálů pro pedagogické pracovníky a žáky základních škol - 2.vydání, listopad 2014 157.9.1999
7.9.2014

 VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

 TÉMATICKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

Zlatá stezka 145, tel.: + 420 388 424 196, info@icmcr.cz, ww.facebook.com/kdyzneviszeptejse

www.icmcr.cz Nabídka edukačních materiálů pro pedagogické pracovníky a žáky základních škol - 2.vydání, listopad 2014 157.9.1999
7.9.2014

 VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

 TÉMATICKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

Zpracovalo a distribuuje Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení, certifikovaný člen AICM ČR
Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: 381 252 416,  381 218 217, 607 036 121, www.icmtabor.cz

Zpracovalo a distribuuje Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení, certifikovaný člen AICM ČR
Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: 381 252 416,  381 218 217, 607 036 121, www.icmtabor.cz



BENNY JE ŠAMPION! O KVĚTINKOVÉ ULIČCE

Tom a jeho přátelé zjistí, že 
postavit si nové kolo z použi-

tých součástek nejen šetří 
peníze a hodnotné přírodní 

zdroje naší Země, ale také je 
u toho hodně zábavy. Liška 
Lila pomáhá dětem s hledá-
ním starých zapomenutých 

kol a někdejší cyklistický 
šampión už ví, co s nimi udě-

lat. 24 stran, 2011.

NADĚJE PRO KMEN KAYAKŮ

Tom a Lila navštíví kmen 
Kayaků, kteří tisíce let žijí v 
tropickém deštném pralese. 
Jsou šokováni, když zjistí, že 

buldozery zničily vesnici a 
stromy v okolí. Děti se mo-

hou poučit, že náš způsob ži-
vota může být velmi škodlivý 

pro životní prostředí i pro 
ostatní lidi. 20 stran, 2010.

DÁREK PRO BÉDU

Děti se v této knížce naučí 
něco o bezpečnosti hraček a 
ochraně životního prostředí. 
Tom se dozví se, že umělo-
hmotné hračky v obrovských 
obalech škodí životnímu pro-
středí a že daleko větší cenu 
má dřevěný dárek, který vy-
robí sám... 20 stran, 2008.

MODRÝ OSTROV

Knížka vypráví o ško-
dách, které se dají napá-
chat pytláctvím a zaká-
zaným lovem korálů na 
tropických ostrovech. 

Dětí se učí, jak velký vý-
znam má pro korálové 
útesy biodiverzita a jak 

se přesvědčit, zda nebyli 
koráli, které si třeba kou-
pí, uloveni nezákonně.

20 stran, 2007.

Kniha se zabývá znečiště-
ním vzduchu, které je způso-
beno masivní městskou do-
pravou a neúspornými řidič-
skými návyky.  Jaká rizika 

související se životním pro-
středím a osobním bezpečím 
jsou spojena se silničním pro-

vozem? 20 stran, 2009.

TO STRAŠNÉ VEDRO!

Knížka dětem vysvětlí, 
jaké má změna klimatu 

důsledky a proč k ní 
dochází na příběhu 

chlapce, který pomůže 
hasičům uhasit lesní 

požár... 20 stran, 2005.

PILI BYSTE ODPADNÍ VODU?

Věda o pohybu, distri-
buci a kvalitě vody je 

známá jako hydrologie. 
Jedná se o starověký 

vědní obor, který je prak-
tikován už téměř  6 000 
let a který velkým civili-
zacím v průběhu dějin 

umožňoval odvádět vo-
du pro zavlažování a za-

jišťovat obživu... 
32 stran, 2012.

ODKUD MÁME MLÉKO

Tato brožura vám vy-
světlí každý krok výrob-
ního postupu a nabídne 
vám zajímavé informace 
o mléčných výrobcích. 
Jak se z mléka stane 

máslo, sýr, jogurt nebo 
zmrzlina? 20 stran, 

2010.

PŘEDSTAV SI A NAKRESLI S TOMEM

LEPŠÍ ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

O problematice životního 
prostředí. Prostřednictvím 
jednoduchých příběhů se 
děti naučí, co dělat pro je-

ho ochranu. 23 stran, 
2011.

NA FARMĚ ŠKOLA EURA

Omalovánky zobrazující 
život na statku, s hezký-
mi obrázky lidí pracují-
cích na poli, pasoucích 
se krav a s obrázky pro-

duktů (mléko, vejce 
atp.). 12 stran, 2010.

Evropská centrální banka vytvořila 
novou koncepci s názvem 

Euroškola, která je založena na řa-
dě jednoduše přístupných vzdělá-

vacích nástrojů. Smyslem 
Euroškoly je oslovit nejširší veřej-

nost  prostřednictvím 
„stavebnicové”  struktury přičemž 
je využito mnoho podnětů a připo-

mínek ze škol. 17 stran, 

12 aktivit pro výuku o EU

Metodický materiál - 12 aktivit k 
využití pro výuku na gymnáziích 
a s úpravami pro II.stupeň ZŠ.  

Aktivity neslouží jen k získání či 
procvičení znalostí, ale hlavně k 
tomu, aby studenti objevili vlast-
ní úhel pohledu, aby se učili spo-
lu diskutovat a spolupracovat. V 
neposlední řadě propojují  jiné 
obory a předměty, 106 stran, 

2007.

NEJZDRAVĚJŠÍ PRÁZDNINY 

Karel, Maud a Klaus tráví 
prázdniny společně se svý-
mi bratranci a sestřenicí a 

objeví nový způsob života… 
pokud se chtějí zúčastnit 
skupinového běhu, budou 
muset změnit některé své 
špatné zvyky...  Stačí jen 

zdravě jíst a cvičit... 
24 stran, 2011.

ČTYŘI ROČNÍ DOBY

Kniha aktivit pro děti 
na celý rok - jaro, lé-
to, podzim a zima - 
na ekologické téma. 
Poznáváme, tvoříme, 
pěstujeme, krmíme...

10 stran, 2009.

DOBRODRUŽSTVÍ JULIE A STEVENA

Obrázková publikace. 
Redaktoři školního časopisu 
Express Julia a Steven při-
pravují vydání nového čísla. 
Téma - ekologické zeměděl-
ství... Navštíví o víkendu far-

mu U Tří borovic a ...   
11 stran, 2009

MAPA EVROPY 

Aktualizovaná mapa Evropy včetně  no-
vých členů Evropské unie. A2, 2013.

VĚDA JE PRO HOLKY

Periodická tabulka prvků, ženy ve světe 
výzkumu a inovací. 2 strany, 2013.

Mapa Evropské unie ve formátu A4 
s vlajkami členských států. A2, 

2014.

MAPA EVROPY 

Mapa a rady na cesty - potřebné dokla-
dy, peníze, nakupování, ochrana spo-
třebitelů, ochrana životního prostředí, 
cestování, práva cestujících, zdravotní 
péče, komunikace, časová pásma, do-

mácí zvířata, co podniknout, když..., 
pro případ nouze, kontakty v Evropské 

unii. 19 stran, 2014.

NA CESTÁCH PO EVROPĚ 2014-2015

NA STATKU JE VESELO

TŘI GENERACE ZEMĚDĚLCŮPARTA K NAKOUSNUTÍ 

ANNA A ALEX DOPADLI PADĚLATELE... PŘÍBĚHY Z NAŠICH LESŮ 

STRUČNÝ PRŮVODCE EUREM EUROPEAN UNION PASSPORT CESTA K VÍTĚZSTVÍ

Matěj sedí ve vlaku a po-
zoruje, jak se za oknem 

míhají pole a stromy. 
Právě začalo jaro a dole v 
údolí občas skrz holé stro-
my zahlédne řeku. Matěj 
s rodiči jede na návštěvu 

za tetou, strýčkem a 
sestřenicí Klárou na sta-

tek...24 stran, 2014.

Každá rodina má příběh...  
Publikace představuje fiktivní pří-
běh jedné zemědělské rodiny, kte-
rý začal před padesáti lety. První 
příběh je dědečkův,    následuje 

příběh Amélin a nové obzory před-
stavuje příběh jejího syna 
Vincenta. 18 stran, 2014

Kampaň, jejímž cílem je 
změnit stravovací návyky
dětí k lepšímu. Jelikož v 

Evropské unii rostou oba-
vy z obezity dětí, je cílem 
kampaně zvýšit povědo-
mí o vyvážené stravě a 
zdravém životním stylu. 

Skládačka 6 stran, 2010. 

Anna a Alex jsou spolu-
žáci a hodně dobří kama-

rádi. Příběh o tom, jak 
Anna s Alexem dopadli 

padělatele bankovek. Češ-
tina, slovenština, polština, 
slovinčina a maďarština. 

46 stran, 2010. 

Antologie nabízí nový po-
hled na vztah života stro-
mu a života člověka, ať už 

v poezii či próze všech 
členských států Evropské 
unie. Texty jsou provázeny 
kresbami dětí, jež nabízejí 
jedinečnou, pestrou a veli-
ce citlivou představu, jak 

děti vnímají lesy a co oče-
kávají od nás. 68 stran, 

2013.

Kde všude se ve světě euro 
používá. Platit jím můžete například 

v Karibiku  v oblasti Indického 
oceánu a Atlantského oceánu, 
jakož i na Ceutě a v Melille na 
severním pobřeží Afriky a ve 
Francouzské Guyaně v Jižní 

Americe. Také se jako národní 
měna používá v Monaku, San 

Marinu, Vatikánu, Andoře a jako 
měna de facto v Kosovu a Černé 

Hoře.16 stran, 2013. 

Vše o Evropské unii  a 
jednotlivých členských zemích 

ve zkratce. Aktualizované 
vydání - k dispozici v 

elektronické podobě, jazyková 
mutace angličtina.71 stran, 

2014. 

VYBARVI SI EVROPU

Komiks. Všechna témata, kte-
rá různě souvisí s vesmírem - 
atomové hodiny, předpověď 

počasí, ropné skvrny, robotic-
ké  automobily, zácpy, zne-
čištění životního prostředí, 

energie z obnovitelných zdro-
jů, přírodní katastrofy...28 

stran, 2013.    

ALLU NEED IS SPACE VÍŠ - KDO - CO - JAK... 

Skládačka - origami - 
otázky a odpovědi - od-
kud pocházejí brambory-
...kdy se sklízí ovoce...u-
hádneš kolik váží kráva... 
jak se říká mamince od 
selat... 2 strany, 2013.

Soubor dětských omalovánek 
tematicky zaměřený na vlajky 

členských států Evropské
unie, 40 stran, 2014. 

EVROPSKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

EVROPSKÁ UNIE

http://europa.eu/index_cs.htm
Oficiální stránky Evropské unie.

PREZENTACE EVROPSKÉ UNIE

http://europa.eu/abc/euslides/index_cs.htm
Ilustrovaná prezentace - jak Evropská unie funguje...

http://europa.eu/geninfo/atoz/en/index_23_en.htm
Rozcestník oficiálních portálů Evropské unie. 

 EVROPSKÁ UNIE A-Z

EVROPSKÝ PARLAMENT V 15ti KAPITOLÁCH

www.ep15.eu
Vše o EU -  jejích institucích, členských zemích, 

politikách a o tom, jak vznikají. Přitom skládejte puzzle  
každou zemi EU umístěte na mapu Evropy nebo... 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_cs.htm
Zakladatelé, historie, orgány a instituce...

HISTORIE EVROPSKÉ UNIE                 

OCHRANA SPOTŘEBITELE                          

12 AKTIVIT O EVROPĚ

www.dvorek.eu/teachers.do?page=4
Informace o institucích EU na základě vlastní detektivní 

práce, kvíz, simulace jednání o rozpočtu EU....

ZEMĚPIS EVROPSKÉ UNIE

http://europa.eu/about-eu/countries/index_cs.htm 
Praktické mapy se základními informacemi o politickém 
systému, dějinách, ekonomice, zeměpisu a tradičním 

jídle příslušné země...

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?
Oficiální elektronický adresář Evropské unie - osoby, 

instituce, orgány, agentury... 

KDO JE KDO              

www.consumerclassroom.eu/cs
Plány hodin a výukové podklady pro účely 

spotřebitelského vzdělávání, rozdělení do čtyř oblastí...

Příběh inspirovaný rozpočtem 
EU : o třídě studentů z 

mezinárodní školy v Bratislavě, 
kteří se za společné peníze 

vydávají na dobrodružný výlet 
po Evropě, aby pochopili, jak 

funguje rozpočet EU.
42 stran, 2014.

EVROPA PRO ŠKOLÁKY

http://europa.eu/kids-corner/index_cs.htm
Děti a mládež ve věku 6 až 16 let si zde mohou zahrát 

zábavné hry, které je poučí o evropských dějinách, 
zeměpisu,  společné měně euru, změně klimatu a  
dalších tématech. Naučná videa a hry, soutěže..., 

POZNEJTE EVROPU

http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language
=cs

Webová stránka a kniha pro děti  ve věku  od 9 do 12 let 
podává své vyprávění jednoduše a jasně. Děti mohou 
zkoumat celou řadu témat  -historie, jazyků, tradic... 

PARTA K NAKOUSNUTÍ

http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-
bunch/index_cs.htm

Jak mohu být ve formě, aktivní a zdravý? Internetová 
stránka na výše uvedenou otázku odpovídá a 

představuje partu mléčných výrobků, ovoce a zeleniny...
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