
Den Evropy 
 

 

Celoškolní týdenní projekt pro žáky 5. -9. tříd 

 Projekt Den Evropy je určen pro žáky 5. -9. tříd základní školy, jeho realizace 

připadá na 9. května. 
 

                                              Cíl projektu 

 

Tento projekt si klade cílů hned několik, od poznávání a podrobného zkoumání 

evropských zemí až po vlastní prezentaci získaných vědomostí a materiálů. V rámci 

projektu se žáci snaží poznat evropské státy nejen z hlediska zeměpisného, ale i 

historického, kulturního, společenského a ekonomického. Projekt by měl také 

přispět k lepšímu chápání života našich evropských sousedů, jejich zvyklostí a 

tradic 

 

 

Popis projektu: 
Projekt je založen na samostatné práci skupin, které jsou tvořeny vždy jednou celou třídou. 

Každá skupina si zvolí svého zástupce, který vylosuje jednu z evropských zemí. Každá 

skupina má potom celý týden čas vyhledat co nejvíce informací a zajímavostí o vybrané zemi 

a utvořit ucelený profil. Ve své činnosti se neomezují jen na poznatky získané ve škole během 

hodin zeměpisu a dějepisu, ale snaží se stát představit i po stránce kulturní, společenské, 

sportovní, ekonomické. Mají tak možnost vytvořit atraktivní přehled událostí, osobností, 

pamětihodností, produktů, ale i zvyků, národních tradic, typické kuchyně, kuriozit atd. 

Informace, výrobky a dovednosti pak předvedou na „Veletrhu evropských zemí“, který se 

uskuteční poslední den projektu – tedy 9. května. Zde budou mít žáci možnost prezentovat 

výsledky projektu u jednotlivých stánků, oblečeni stylově, s naučeným pozdravem se pokusí 

ostatní návštěvníky stánku seznámit se svou evropskou zemí. Žáci, kteří nebudou u stánku, 

budou navštěvovat stánky jiných zemí a pokusí se najít odpovědi na otázky z dotazníku, který 

všichni obdrží. Dotazník bude vyhotoven a připraven vyučujícími před konáním veletrhu 

během trvání přípravných činností, bude obsahovat otázky směřující ke všem zúčastněným 

zemím Evropy.  

 

Jednotlivé skupiny:  

1. Česká republika  

2. Rakousko   

3. Německo 

4. Švýcarsko 

5. Francie 



6. Španělsko  

7. Itálie 

8. Velká Británie 

9. Island 

10. Řecko 

11. Rumunsko 

12. Švédsko 

13. Dánsko 

14. Nizozemí 

15. Monako 

16. Rusko 

 

Každá země uvedená na seznamu skupin je něčím proslulá, zvláštní, typická. Součástí 

projektu je i přimět žáky, aby takové věci objevili a zprostředkovali ostatním. Výsledek 

prezentace závisí nejen na množství získaných informací, ale i na způsobu provedení, fantazii, 

motivaci.  

 

 

 


