


EU je politická a ekonomická unie, kterou v roce 2012 tvoří 
27 evropských států s téměř 500 miliony obyvatel. 
EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské 
Unii.
Česká republika je členem EU od 1. května 2004.

Sídlo:     Brusel ( Belgie )
Měna :   1 euro = 100 centů
Úřední jazyky: angličtina, bulharština, čeština, dánština, 
estonština, finština, francouzština, irština, italština, 
litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, 
nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, 
slovenština, slovinština, španělština, švédština



Státy Evropské unie se snaží prohloubit hospodářskou 
spolupráci a vytvořit společný evropský trh.
Jednotné zákony, předpisy a normy umožňují mezi členskými 
státy volný pohyb surovin, výrobků, peněz a osob.
Obyvatelé členských států mají možnost podle svého výběru 
cestovat, studovat nebo pracovat v evropské zemi, kterou 
si sami vyberou.

Ve většině členských zemí EU užívají obyvatelé společnou 
měnu euro.

Zástupci jednotlivých členských zemí EU spolupracují            
v mezinárodních institucích Evropské unie.



Evropská vlajka má podobu kruhu dvanácti zlatých 
hvězd na modrém pozadí.



1. EVROPSKÁ VLAJKA
Dvanáct hvězd v kruhu symbolizuje ideál jednoty, 
solidarity a harmonie mezi národy Evropy.

2.   EVROPSKÁ HYMNA
Melodie je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van 
Beethovena, kterou složil v roce 1823. (Óda na radost )

3. DEN EVROPY
Myšlenky, ze kterých vzešla EU, byly poprvé 
prezentovány 9. 5. 1950 .

4.   MOTTO EU
„ Jednotná v rozmanitosti. “
Vyjadřuje společné odhodlání Evropanů, kteří 
prostřednictvím EU usilují o mír a prosperitu a zároveň 
jsou obohacováni různými kulturami, tradicemi a jazyky 
tohoto kontinentu.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko

Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Velká Británie
Španělsko
Švédsko



MAKEDONIE

ISLAND

ČERNÁ HORA

SRBSKO

TURECKO



1. Patří Česká republika mezi členské státy EU?
2. Můžeme na území EU volně cestovat jen s 

občanským průkazem?
3. Kolik států má nyní EU?
4. Můžeme v zemích EU platit českými korunami?
5. Jak vypadá vlajka EU?
6. Mohou se občané zemí EU volně rozhodovat, 

ve které zemi chtějí pracovat?
7. Existují po vstupu do EU hranice členských 

států?
8. Je hymnou EU „ Óda na radost? “
9. Má EU svůj jediný oficiální úřední jazyk?
10.Ve kterém městě a státu sídlí orgány EU?



1. Ano. Česko je členem EU od roku 2004.
2. Ano, po území EU můžeme cestovat jen s občanským 

průkazem.
3. EU má nyní 27 členských států.
4. Ve státech EU nemůžeme platit českými korunami.
5. Je modrá, má v kruhu dvanáct zlatých hvězd.
6. Občané EU se mohou volně rozhodovat, ve které zemi 

EU chtějí pracovat.
7. Po vstupu do EU stále existují hranice jednotlivých 

členských států.
8. Ano.
9. EU nemá jediný oficiální úřední jazyk.
10.Orgány EU sídlí v Belgii, v hlavním městě Bruselu.


