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Informace o nás
Eurocentra jsou informační místa, kam se mohou obracet občané se svými
dotazy o Evropské unii. Připravují semináře, veřejné debaty a konference se
zaměřením na fungování EU a související témata. Regionální koordinátoři
rovněž bezplatně přednášejí o Evropské unii pro studenty středních a žáky
základních škol. Eurocentra provozuje Odbor komunikace o evropských
záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Veškeré služby včetně přednášek jsou poskytovány ZDARMA.

Nabídka témat pro základní školy
EU LETEM SVĚTEM – Přednáška seznamuje žáky se základními informacemi o Evropské unii –
co to vlastně je, proč a kdy vznikla, jak funguje a jaké má symboly. Přednáška je vedena
interaktivním způsobem, na konci je doplněna kvízem. Přednáška je určena pro 3.-5. ročníky.
EVROPSKÉ OMALOVÁNKY – Přednáška obsahuje základní informace o Evropské unii a
členských zemích. Ve druhé části je součástí přednášky skupinová hra zaměřená na
poznávání rozmanitostí zemí EU, konkrétně kuchyně, památek a významných osobností.
JSME V EU, BUĎME V OBRAZE – Cílem přednášky je žáky podrobněji seznámit se základními
informacemi a aktuálním děním v EU, přínosy členství ČR v EU a postupným rozšiřováním EU
a eurozóny. Důraz je kladen na rozvedení diskuse mezi žáky primárně II. stupně ZŠ.
CESTOVÁNÍ V EU – Jaká máme práva v jiné členské zemi EU? Jaké doklady potřebujeme na
cestách v EU? Jak se cestování změnilo vstupem ČR do tzv. Schengenského prostoru? Proč se
ve Velké Británii neplatí eurem a proč Norsko, přestože není členskou zemí, patří do
Schengenského prostoru? Na tyto a další otázky odpoví přednáška určená žákům II. stupně.
RISKUJ O EVROPSKÉ UNII! – V rámci jednotlivých přednášek je možné do programu zařadit
zábavnou a vědomostní hru Riskuj o Evropské unii!, jež prověří znalosti žáků o této
problematice. Připraveny jsou čtyři různé tematické oblasti EU s otázkami za 200, 500, 1000 a
2000 bodů. Soutěžní tým s největším počtem bodů vyhrává a získá drobné odměny
Eurocentra Pardubice.

DEN EVROPY – Jedná se o projektový den, jehož součástí jsou výtvarné a vzdělávací aktivity o
Evropské unii. Pro jednotlivé týmy jsou připravena soutěžní stanoviště s disciplínami
zaměřenými na poznávání rozmanitostí členských zemí EU (národní kuchyně, jazyky, hlavní
města, pohádky, euro, vlajky a jiné). Obtížnost stanovišť je přizpůsobena věku žáků. Vhodné
především do tělocvičny či venkovních prostor školy.
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – Přednáška zaměřená na jazykovou rozmanitost a poznávání
vybraných evropských jazyků. Kolik je v EU zemí a kolik oficiálních jazyků? Kde se mluví více
jazyky? Jaký je rozdíl mezi jazykem a nářečím? Co jsou to jazykové rodiny a proč je důležité
učit se cizím jazykům? Součástí přednášky jsou různé hry a kvízy. Přednáška je nabízena
k uskutečnění v měsíci září a říjnu, u příležitosti konání Evropského dne jazyků (26. září).
VÁNOCE V ZEMÍCH EU – Oblíbená přednáška seznamuje žáky s původem Vánoc
a rozmanitostmi vánočních oslav, tradic, pokrmů a kuriozit napříč Evropou.
VELIKONOCE V ZEMÍCH EU – Oblíbená přednáška seznamuje žáky s původem Velikonoc
a rozmanitostmi velikonočních oslav, tradic, pokrmů a kuriozit napříč Evropou.
KDE EVROPSKÉ PENÍZE POMÁHAJÍ – Představení tématu evropských dotací zábavnou
formou. Proč nám EU posílá peníze? Kolik jich dostáváme? Za co je utrácíme? A jak to bude
v budoucnu? To vše jsou otázky, na které spolu budeme v rámci této přednášky hledat
odpovědi.

Kromě výše uvedených témat lze domluvit individuální náplň přednášky v souladu
s požadavky vyučujícího a dle potřeb školy. Rádi Vám vyjdeme vstříc!

Obecné informace
Přednášky mohou být realizovány v prostorách Vaší školy. Rádi za Vámi přijedeme do všech koutů
Pardubického kraje!
Standardní doba přednášky je 1 – 2 vyučovací hodiny. Lze objednat i více přednášek v jeden den.
Rádi za Vámi přijedeme i vícekrát v průběhu školního roku.
Základem každé přednášky je PPT prezentace, vítáme proto technické zajištění ze strany školy.

Kontakty
Pro rezervaci termínu přednášky či doplnění informací nás neváhejte kontaktovat:
Mgr. Lucie Boukalová
koordinátorka informačních aktivit o EU

PhDr. Radka Kozlová
koordinátorka informačních aktivit o ESIF

Telefon: +420 466 610 110
Mobil: +420 720 970 600
E-mail: boukalova.lucie@vlada.cz
Web: pardubice.eurocentra.cz

Telefon: +420 466 610 110
Mobil: +420 739 682 806
E-mail: radka.kozlova@mmr.cz
Web: pardubice.eurocentra.cz

Těšíme se na spolupráci!

