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Európsky
parlament

Navrhuje nové právne predpisy pre Európsku úniu

Rada
Európskej únie

Jediná priamo volená inštitúcia Európskej únie,
schvaľuje zákony a rozpočet EÚ

Európska únia

Sídlo EÚ: ...............................
Sídlo Európskeho parlamentu: ..............................       
Sídlo rady Európy: .........................
Sídlo Európskej centrálnej banky: ...............................
Sídlo Európskeho súdneho dvora: ...............................

Označ vlajku Európskej únie
Vyfarbi modrou štáty EÚ, 
červenou ohranič štáty eurozóny.

   A)
   B)

   C)

   Dnes prišiel ocko z práce so správou, že musí ísť na niekoľko dní
 na služobnú cestu do Bruselu. S mamičkou sa dohodli, že využijú tento
našťastie prázdninový čas aj na krátku dovolenku celej rodiny.
Deti boli z informácie nadšené, obaja o Bruseli veľa počuli v súvislosti
s Európskou úniou a samozrejme, že Zuzka začala hneď Peťa skúšať. 

A čo ty? Zvládneš Zuzkine úlohy?

Doplň mestá a zaznač ich aj v mape

Vytvor správne trojice - každú trojicu vyfarbi jednou farbou



       Peťko a Zuzka pri toľkom pátraní po informáciách celkom vyhladli a
začali rozmýšľať čo by si dali pod zub. "Ja by som si dala vafle", povedala
Zuzka. Mama jej s úsmevom povedala, že tie pravé belgické si dá až na
dovolenke. Vieš pre ktoré štáty EÚ sú tieto jedlá typické? Pospájaj správne
dvojice.

      "Zuzi, pozri tu píšu, že v Belgicku majú až 3 úradné jazyky. Ale
predstav si angličtina medzi nimi nie je. Hmmmm, ako sa dohovoria v tom
Európskom parlamente?"  V Európskej únii je  ........ úradných jazykov, do
ktorých sa prekladajú všetky parlamentné dokumenty. Dokážeš určiť tieto
jazyky pomocou národných vlajok? Zakrúžkuj úradne jazyky Belgicka.
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Zjednotení v rozmanitosti je motto EÚ. Napíš, čo to podľa teba znamená.    
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.............................................................................................................................................. 

 Každá krajina v EÚ má na minciach svoju národnú stranu. Urob
prezentáciu 1€ a 2€ mincí z jednotlivých štátov Európskej únie.


