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Symboly Evropské unie

• Vlajka Evropské unie

• symbolizuje evropskou 

soudržnost a identitu

• kruh 12 zlatých hvězd na 

modrém pozadí

• číslo 12 je symbolem 

dokonalosti

• kruh je symbolem 

jednoty

• 1985 přijata za vlajku EU

User:Verdy p; Flag of Europe.svg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_

Europe.svg



Symboly Evropské unie

• Hymna Evropské unie

• je považována za hymnu 

Evropy v širším slova 

smyslu

• „Óda na radost“ (báseň o 

sbratření celého lidstva) 

zhudebněna v Deváté 

symfonii Ludvíkem van 

Beethovenem – 1823

• 1985 přijata za symbol EU

• hymna v mp3

Originální Beethovenův rukopis 

Deváté symfonie

Ludwig van Beethoven; Ninth Symphony 

original.png; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ninth_

Symphony_original.png

http://www.youtube.com/watch?v=g-ZkboG-Mc0


Symboly Evropské unie

• Den Evropy

• 9. květen

• 9. května 1950 přednesl 

Robert Schuman tisku 

Schumanovu deklaraci 

– impuls k poválečné 

spolupráci evropských 

zemí

• oslavy na veřejných 

prostranstvích evropských 

měst

Oslavy Dne Evropy

autor neznámý; 

http://www.sokolska33.cz/wp-

content/uploads/2011/05/090509-den-

evropy-varsava-profimedia-mensi-

4c4eb427d0466_275x183.jpg; 

http://www.sokolska33.cz/novinky/9-

kvetna-slavime-den-evropy/



Symboly Evropské unie

• Heslo EU

• United in diversity

• Jednotná v mnohosti

(myšlena EU)

• Jednotní 

v rozmanitosti

(myšleno obecněji)
autor neznámý; http://www.odinscastle.org/motto.gif; 

http://www.odinscastle.org/europe1.html



Symboly Evropské unie

• jednotná měna EURO

• společná měnová jednotka 

EU

• 1998 nahradilo ECU (pouze 

v bezhotovostním styku)

• zkratka EUR, drobné 

eurocenty

• symbolika – národní mosty

• eurozóna – 17 zemí s Eurem 

místo národní měny

Alborzagros; EURO RE-15.jpeg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:

1_EURO_RE-15.jpeg; CC BY-SA 

3.0



Symboly Evropské unie

• Rok Evropy

• Cílem je zvýšit informovanost o některých 

tématech, povzbudit diskusi a změnit postoje lidí

• poskytovány finanční prostředky na místní, 

celostátní i přeshraniční projekty, které se na  

téma příslušného Evropského roku zaměřují

• 2013 - Evropský rok občanů 

• 2012 - Evropský rok aktivního stárnutí

• 2011 - Evropský rok dobrovolnictví 

• 2010 - Evropský rok boje proti chudobě 

a sociálnímu vyloučení 



Symboly Evropské unie

Úkoly:

1. Proč je 12 hvězd na Vlajce EU?

2. Co je tématem textu básně Óda na radost?

3. Proč je Den Evropy 9. května?

4. Jak chápeš heslo EU?

5. Které země používají EURO?

6. Jaké téma řeší letošní Rok Evropy?

7. Jaké téma Roku Evropy bys navrhnul pro příští rok?

8. Vytvoř plakát (možno i digitální), který propaguje oslavu 

Dne Evropy ve tvém městě či obci.



Symboly Evropské unie
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podléhá autorskému zákonu.


