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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 a žáky škol. Eurocentra provozují Úřad vlády ČR a
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Veškeré služby včetně přednášek jsou poskytovány ZDARMA.

Nabídka témat pro základní školy


EU LETEM SVĚTEM – přednáška žáky seznamuje se základními
 otázkami týkající se Evropské unie – co
EU vlastně je, proč vznikla, jaké jsou její instituce, symboly.





POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ PO ZEMÍCH EU – přednáška pro nejmladší žáky základních škol, putování
po vybraných evropských zemích za doprovodu oblíbených pohádkových postav, náplní přednášky je
několik pohádek,
povídání o jejich zemí původu a práce s pozemní mapou (vhodné zejména pro 1.–2.

třídy ZŠ).




JSME V EU, BUĎME V OBRAZE – přednáška žákům představuje interaktivní formou aktuální dění
v Evropské unii, co pro Českou republiku plyne z členství v Evropské 
unii, postupné rozšiřování
Evropské
unie
spolu
s
eurozónou
(vhodné
zejména
pro
žáky
6.–9.
třídy
ZŠ).




DEN EVROPY – na 10 stanovištích žáci rozdělení do týmů soutěží v různých disciplínách spojených
s tématy EU např. přiřazování pohádkových bytostí dle země původu, určování národních jídel,
jazyků, skládání velkého puzzle s mapou Evropy. Obtížnost
stanovišť je přizpůsobena věku žáků.

(vhodné především do tělocvičny či venkovních prostor)




EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – přednáška zaměřena na jazykovou rozmanitost v Evropě, kolik je
v Evropě zemí a kolik jazyků, kde se mluví více jazyky, jaký je rozdíl mezi jazykem a nářečím,
poznávání vybraných evropských jazyků, co jsou to jazykové rodiny či proč je důležité se učit cizím
jazykům. To vše u příležitosti Evropského dne jazyků!
Přednáška je poskytována zejména v září a říjnu, tedy v době konání Evropského dne jazyků (26. září).



OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V EU – přednáška zaměřena na základní principy ochrany přírody
v Evropské unii a České republice (důvody ochrany přírody, obchod
s ohroženými druhy atd.),
program je doplněn o poznávání druhů či ukázky ochrany přírody v praxi.



VÁNOCE V ZEMÍCH EU – přednáška zaměřena na srovnání oslav Vánoc ve vybraných
 zemích EU,
seznámení s původem Vánoc, vánočními tradicemi, pokrmy či kuriozitami napříč Evropou.




VELIKONOCE V ZEMÍCH EU – přednáška zaměřena na srovnání oslav Velikonoc vevybraných zemích
EU, seznámení s původem Velikonoc, tradicemi, pokrmy či kuriozitami napříč Evropou.




KDE PENÍZE EU POMÁHAJÍ – během prezentace budou představeny nejdůležitější informace týkající se
rozpočtu EU. Kde EU peníze získává, na co je používá a jaký vliv mají přímo na ČR či Vaši obec. Přednáška
bude doplněna o ukázku praktických příkladů z bezprostředního
okolí Vaší školy. Závěr bude věnován

kvízu založeném na otázkách z probíraných témat.

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

Obecné informace
Přednášky mohou být realizovány:






v prostorách Krajského úřadu Královehradeckého kraje
v prostorách Infocentra Hradec Králové
přímo ve Vaší škole. Rádi za Vámi přijedeme do všech koutů Královehradeckého kraje!

V případě přednášky v Infocentru Hradec Králové lze následně navštívit Bílou věž za snížené vstupné.
Standardní doba přednášky je 1–2 vyučovací hodiny. Lze objednat maximálně 2 přednášky v jeden den.
Rádi za Vámi přijedeme i vícekrát.

Kontakty
Pro rezervaci termínu přednášky či doplnění informací neváhejte kontaktovat:
Ing. Jiří Nyklíček
Telefon: +420 720 970 729
E-mail: nyklicek.jiri@vlada.cz
Web: hradeckralove.eurocentra.cz
Ing. Aneta Faina
Telefon: + 420 731 643 693
Email: aneta.faina@mmr.cz
Web: hradeckralove.eurocentra.cz

Těšíme se na spolupráci!

