
DKE 8.RAZRED 4.TEDEN  (od 6.4. 2020  do 10.4. 2020) 

 

Spoštovani učenci in učenke. Pred vami je že četrti teden pouka na daljavo. Če pogledamo 

nazaj je šlo kar hitro, a ne? Upam, da že malo pogrešate svoje sošolce, druženje, šolski 

ritem,… no, pa saj bo kmalu bolje.  Pri pouku DKE smo začeli obravnavati učno snov 

EVROPSKA UNIJA . Povedali smo, da ima  EU  27 držav članic. Vsaka ima drugačno 

zgodovino, geografijo in kulturo.  V EU govorijo 24 jezikov. 

1. NALOGA : SPODAJ SO NAŠTETE DRŽAVE ČLANICE EU. K NJIHOVIM 

IMENOM PRIPIŠITE IMENA GLAVNIH MEST:  

DRŽAVE ČLANICE: 

AVSTRIJA __________________                 LITVA_________________________ 

BELGIJA____________________                LUKSEMBURG___________________ 

BOLGARIJA_________________                MADŽARSKA_____________________ 

CIPER______________________                MALTA___________________________ 

ČEŠKA_____________________                NAMČIJA__________________________ 

DANSKA_____________________            NIZOZEMSKA______________________ 

ESTONIJA_____________________           POLJSKA ________________________ 

FINSKA______________________              PORTUGALSKA __________________ 

FRANCIJA____________________             ROMUNIJA_____________________ 

GRČIJA______________________              SLOVENIJA_______________________            

HRVAŠKA_____________________          SLOVAŠKA_______________________ 

IRSKA_______________________            ŠPANIJA_______________________ 

ITALIJA______________________             ŠVEDSKA________________________  

LATVIJA_____________________               

Na list napišite torej državo in glavno mesto. Vse najdeš na spletu, mogoče pa za katero od 

evropskih prestolnic že veš, ne da bi moral pobrskati po spletu.  
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Ali veš?  

Zastava evropske unije. Evropska zastava bo letos praznovala 34. rojstni dan. 26. maja 1986 

Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Modrina predstavlja 

zahod, število zvezd in njihov položaj pa celoto in slogo. 

 

Evropska unija ima 24 uradnih jezikov.    Ti so:                               

 Bolgarščina          

 hrvaščina 

 češčina 

 danščina 

 nizozemščina 

 angleščina                                                  

 estonščina 

 finščina 

 francoščina 

 španščina 

 švedščina 

 slovenščina 

 slovaščina 

 romunščina 

 portugalščina 

 irščina  

 italijanščina 

 malteščina 

 poljščina 

 nemščina 

 grščina 

 madžarščina 

 latvijščina 

 litovščina 

V nadaljevanju pa te čaka KVIZ: ZNANO IN ZANIMIVO O NEKATERIH 

DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE… 
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Ugotovi, kateri državi ustreza opis znamenitosti, zanimivosti ali osebe.  Gre za države, 

ki spadajo v EU saj jih zdaj že poznaš. Zapišite ime ustrezne države ob posamezni 

trditvi. Pri kvizu lahko sodelujejo tudi družinski člani. 

Za pomoč: ODGOVORI SO V POMEŠANEM VRSTNEM REDU OB KONCU 

TEKSTA 

1. Oktoberfest (v Munchnu od 1810 najznamenitejši pivski praznik v Evropi) je v 

___________________________  

 

2. Znameniti skladatelji, ki so živeli na Dunaju (Mozart, Haydn in Beethoven) 

___________________________________  

 

3. Louvre (v tem muzeju hranijo znamenito sliko Leonarda da Vincija Mona 

Liso)_________________________________. 

 

4. Stolp v Pizi (izdelan je iz belega marmorja)_________________________  

 

5. Človeška ribica živi le v znameniti kraški jami ______________________. 

 

6. Zlata Praha (ime izhaja iz dejstva, da ima veliko cerkva pozlačeno 

streho)____________________________ .  

 

7. Glavno mesto je Bratislava_________________________  

 

8. Eifflov stolp __________________________  

 

9. Čardaš je ___________________________  

 

10. Atomium (vesoljska stavba, zgrajena v Bruslju)____________________________  

 

11. Alfred B. Nobel – po njem se imenujejo Nobelove nagrade za znanost, književnost in 

mir, podeljujejo tistim, ki prispevajo v dobro človeštva_________________________  

 

12. Dežela tulipanov se imenuje _________________________________  

 

ODGOVORI: 

 

SLOVAŠKA  MADŽARSKA   BELGIJA     ŠVEDSKA  NEMČIJA   

NIZOZEMSKA AVSTRIJA FRANCIJA  ITALIJA  ČEŠKA SLOVENIJA 

FRANCIJA 

 

Tole je bilo bolj za zabavo. Upam, da vam je šlo in da ni bilo težko. Do naslednjega 

tedna vas lepo pozdravljam. Učiteljica Mojca Čebulj 
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