
 

The European Union – the EU (CLIL) 
 

Pomůcky a materiály: 

 nástěnná mapa Evropy nebo mapa Evropy zobrazená na interaktivní tabuli  
 4 ks  -  malá mobilní tabule a fix pro skupinou práci 
 notebook či tablet pro vyhledávání informací na internetu 
 slovník do každé skupiny  
 zpracovaný postup práce (příloha 1) 
 zpracovaná prezentace (pracovní list) České republiky do každé skupin (příloha 2) 
 doplňovací cvičení jako pomůcka pro zpracování prezentace ostatních států EU (příloha 3) 
 rozdělení států EU do skupin (příloha 4) 
 tabulka států EU – název, hlavní město, rozloha, počet obyvatel, přístup k EU (příloha 5) 
 tabulka států EU – oficiální jazyky (příloha 6) 

 

 

 Průběh:  

 

1. Seznámíme žáky s cílem vyučovací hodiny – pojmenovat a na mapě vyhledat státy Evropské unie 
včetně hlavního města  a vyhledat a zpracovat o každém z nich hlavní geografické charakteristiky dle 
vzoru.  

 

2. Žáci budou pracovat ve čtyřech skupinách, každá ze skupin bude mít přiděleno 7 z 28 států EU 
(příloha 4), skupinu si vylosují. Budou pracovat s mobilními tabulemi, na které si budou připravovat 
informace o jednotlivých přidělených státech EU a ty potom zapracovávat do připraveného 
pracovního listu (příloha 3).  

 

3. Každá skupina si vždy vybere jeden stát, na mobilní tabuli připraví základní informace a po té je 
doplní do připraveného pracovního listu na základě vzoru (příloha 2). 

 

4. Vyučující bude průběžně kontrolovat práci každé ze skupin, mentoringem podporovat postupy 
v rámci jednotlivých skupin.  

 

5. Po doplnění všech pracovních listů o jednotlivých státech ve všech skupinách budou tyto informace 
přeneseny do připravených tabulek (příloha 5 a příloha 6).  



 

 

6. Každá skupina po té bude prezentovat  vybrané státy – použije vyplněný pracovní list (příloha 3), 
nástěnnou mapu Evropy a vyplněné tabulky s informacemi (příloha 5 a příloha 6).  

 

7. Žáci sebehodnotí  vlastní práci, zhodnotí spolupráci v rámci skupiny a vyučující provede hodnocení 
průběhu a výsledků jednotlivých skupin a dosažení cíle vyučovací hodiny.  

 

POSTUP – příloha č. 1  

 

1. Vylosujte si jednu skupinu států EU. Názvy států budou v českém jazyce.  Skupina pojmenuje 
všechny přidělené státy v angličtině a poznamená je na mobilní tabuli.  

 

2. Ve skupině si zvolte následující role: 

informátor – zjišťuje geografické informace o přidělených státech EU 

překladatel – vyhledává neznámá slova ve slovníku či na internetu a při nejasnostech konzultuje s 
vyučující 

zapisovatel – píše na mobilní tabuli poznámky postupně ke každému vylosovanému státu 

zapisovatel 2 – doplňuje připravený pracovní list 

 

3. Postupujte systematicky, vždy po dokončení  jednoho státu si všechny informace zkontrolujte a 
jeden ze skupiny namalujte na pracovní list do připraveného políčka vlajku daného státu. 
Dokončený stát zkontroluje vyučují a s jedním z žáků skupiny opraví případné nedostatky, s těmito 
nedostatky pak tento žák seznámí zbytek skupiny.  

 

4. Po doplnění požadovaných informací o všech vybraných státech EU a jejich kontrole vyučujícím 
je skupinová práce ukončena, výsledky jsou zaneseny do připravených tabulek (příloha 5 a příloha 
6).  

 

5. Prezentujte v angličtině jednotlivé státy EU své skupiny. Každý žák skupiny prezentuje 1 – 2 státy 
EU. Zvolte si předtím, kdo bude říkat, který stát. Zapojit by se měli všichni ze skupiny. 

 

 

 



 

 

Příloha 2 

 

Česká republika – The Czech Republic 

Geographical features 

 

The name of the country is the Czech Republic.  

 

The capital city is Prague. 

 

It lies in central Europe.  

 

It is bordered by Germany to the northwest and west, Austria to the south, Slovakia to the 
east and Poland to the northeast. 

 

The Czech Republic includes three territories: Bohemia, Moravia and Czech Silesia.  

 

The official language is Czech.  

 

The total area is 78,866 km2. 

 

It has 10,5 million inhabitants.  

 

The flag of the Czech Republic is  

 

 

 

The Czech Republic joined the EU on the 1st May 2004.  

 



 

 

 

Příloha 3 

 

The name of the country (Czech – English) 

…………………………………………………………………………………………………. 

Geographical features 

The name of the country is ……………………………………………………………………  

 

The capital city is …………………………………………………………………………….. 

 

It lies ………………………………………………………………………………………….. 

 

It is bordered by 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

It includes ………………………………………………………………… 

 

The official language is ………………………………………………………………………. 

 

The total area is ………………………………………………………………………………. 

 

It has ……………………………….. inhabitants.  

 

The flag of ………………………………………… is  

 

 

................................................................................................................................................................. 



 

 

 

 

 

Příloha 4 

 

 Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 
Belgium France Germany Italy 
Netherlands Luxembourg United Kingdom Denmark 
Austria Finland Greece Portugal 
Spain Sweden Cyprus Czech Republic 
Poland Latvia Lithuania Malta 
Estonia Slovakia Slovenia Bulgaria 
Croatia Hungary  Romania Ireland 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 5 

 

Name Capital Area Population Accession 

Austria     
Belgium     
Bulgaria     
Croatia     
Cyprus     
Czech Republic     
Denmark     
Estonia     
Finland     
France     
Germany     
Greece     
Hungary     
Ireland     
Italy     
Latvia     
Lithuania     
Luxembourg     
Malta     
Netherlands     
Poland     
Portugal     
Romania     
Slovakia     
Slovenia     
Spain     
Sweden     
United Kingdom      

 



 

 

 

Příloha 6 

Name Language  

Austria  
Belgium  
Bulgaria  
Croatia  
Cyprus  
Czech Republic  
Denmark  
Estonia  
Finland  
France  
Germany  
Greece  
Hungary  
Ireland  
Italy  
Latvia  
Lithuania  
Luxembourg  
Malta  
Netherlands  
Poland  
Portugal  
Romania  
Slovakia  
Slovenia  
Spain  
Sweden  
United Kingdom   

 

 

 


