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Dan Evrope
vsako leto
praznujemo 9. maja,
ker je na ta dan leta 1950
pomemben Francoz,
Robert Schuman,
ljudem predstavil
svojo idejo o dokončnem
miru v Evropi.

Ali veš, katero je glavno
mesto tvoje države?
Znaš našteti nekaj
Amsterdam,
glavnih mest
Atene, Berlin, Bratislava,
Bruselj, Budimpešta, Bukarešta,
drugih
Dublin, Dunaj, Helsinki, København,
evropskih
Lizbona, Ljubljana, Luxembourg, Madrid,
držav?
Nikozija, Pariz, Praga, Riga, Rim, Sofija,
Stockholm, Talin, Valletta, Vilna, Varšava, Zagreb.

Ali veš, kdaj
praznujemo
dan Evrope
in zakaj?

Katera je tvoja
najljubša jed? Znaš
našteti nekaj jedi
iz drugih
evropskih
držav?
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Prebivanje,
delo in
šolanje kjer
koli v EU.
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Bolje zaščitena
narava in čistejši zrak.

Še na kaj drugega?

Na prijateljstvo?
Mir?
Povezanost?

!
o
l
l
e
H

Na kaj pomisliš,
ko pomisliš na
Evropsko unijo?

To je zastava
Evropske unije.
Ali veš, zakaj
je takšna?

Lahko navedeš nekaj
primerov, kako
Evropska unija
izboljšuje tvoje
življenje?

Varna hrana in
čista voda iz pipe.

Varne igrače
in igre.

v

To je denar, ki se uporablja
državah EU.
Z njim lahko plačuješ v vseh
trgovinah, ki so v teh državah.
Ali veš,
kaj je to?

Modra
barva =
modro
nebo Evrope;

krog zvezd =
ljudje Evrope;
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12 zlatih zvezd = enotnost in popolnost.

Avstrija
Belgija
Bolgarija
Češka
Ciper
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Španija
Švedska
Slovaška
Slovenija

V Evropski uniji
je 27 držav.
Jih znaš nekaj
našteti?
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