
Kdo je to? 

U
 n

ás v
 E

vropě 

Počátky EU je třeba hledat v období, kdy skončila 2. 
světová válka ... 

Robert Schuman a Jean Monnet jsou považováni za zakladatelé EU 

...a k dnešní EU vedla 
dlouhá cesta. 

A) 

Předseda Evropské komise  

José Barroso 

B) 

Prezident EU – Herman Van Rompuy 

Pracovní listy k výstavě POST DUONO—PO POLOVINĚ 



1952 
Zapiš informace o za-
kládajících členských 
zemích EU do tabulky. 

Využij mapu a fotogra-
fie. 

Založení ESUO     23.července 1952 

Název země česky Název země Espe-
rantem 

Jméno nejvyšší hory Nadmořská 
výška  

Byla navští-
vena expedicí 
Esperantské-
ho svazu ?  

     

     

     

     

     

     

Motto EU: 

U nás v Evropě 
Stránka 2 

 

U nás v Evropě 
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U nás v Evropě 

1981 

1973 

 

Rozšiřování ES a EU  rok 1973 až1995 

1995 

1986 
 

 

1952 

3.října 1990 došlo k jedné 
události  a EU se  pod-
statně rozšířila aniž by 
přibyla nová členská ze-
mě. 

Víš o jakou událost se 
jedná? 

V roce 1985 jedna 
země z EU vystoupi-
la.. Zapiš která. 
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U nás v Evropě 

Název země 
česky 

Název země 
esperantem 

Nejvyšší hora Nadmořská 
výška 

Navštívila 
horu ex-
pedice 
esperant-
ského 
svazu? 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Podle mapy zapiš do tabulky země které vstoupi-
ly do EU od roku 1958 až do roku 1995. 

Pokuste se zapátrat ve výstavních síních a dopl-
nit o těchto devíti zemích informace. 
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U nás v Evropě 

2004 

Rozšiřování EU    rok 2004 

1995 Asi nejvíce států při-
bylo do EU v roce 
2004. 

S pomocí mapy a foto-
grafií o nich doplň in-
formace.do tabulky. 

Znáš přesné da-
tum vstupu České 
republiky do EU? 

 



Název členské ze-
mě česky 

Název členské země 
esperantem 

Jméno nejvyšší hory Nadmořská 
výška 

Navštívila 
horu expe-
dice espe-
rantského 
svazu? 
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U nás v Evropě 

Doplň 

Jaké barvy má vlajka EU? 

 

Kolik je na ní hvězd? 

 

Co Hvězdy symbolizují? 



2007 

2013 

Zjisti, který stát 
je nováčkem v EU 
pro rok 2013? 
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U nás v Evropě 

2004 

Rozšiřování EU    rok 2007 až 2013 

Do tabulky na druhé 
straně doplň informa-
ce o zemích, které 
vstoupili do EU v roce 
2007 a 2013. 
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U nás v Evropě 

 

Zjisti, jak se jmenuje nej-
vyšší hora, kterou expedice 
esperantského svazu  navští-
vila, jak je vysoká a ve které 
zemi ji najdeme. 

Znáš alespoň tři nej EU 

 
Nejvyšší hora: 

 

Nejdelší řeka: 

 

Největší jezero: 

Název země česky Název země Espe-
rantem 

Jméno nejvyšší hory Nadmořská 
výška  

Byla navští-
vena expedicí 
Esperantské-
ho svazu ?  

     

     

     


