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Vzdělávací cíl: Žák umí přiřadit loga a vlajky k příslušné mezinárodní organizaci 

Pomůcky: vytištěné pracovní listy, psací potřeby, PC s připojením k internetu pro studenty 

Poznámka: Pracovní list lze použít jako motivační činnost do výuky problematiky mezinárodních organizací. 

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.  



 

Mezinárodní organizace – pracovní list 
 
Úkol: K jednotlivým logům a vlajkám přiřaďte název mezinárodní organizace 
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Mezinárodní organizace – pracovní list - řešení 
 
Obr. 1 – Evropská unie 
 
Obr. 2 – Dětský fond 
 
Obr. 3 – Organizace spojených národů 
 
Obr. 4 - Organizace spojených národů pro výživu a rozvoj 
 
Obr. 5 - Mezinárodní agentura pro atomovou energii 
 
Obr. 6 - Severoatlantická aliance 
 
Obr. 7 - Světová zdravotnická organizace 
 
Obr. 8 - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 
 
 



 

Metodické pokyny 
 

• Časová dotace: 20 minut 
• Žáci hledají potřebné informace na internetu 
• Žáci spojují jednotlivé obrázky s názvem organizace 
• Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách 
• Kontrola práce proběhne společně (např. učitel vyvolává žáky, kteří odpovídají na otázky, a učitel kontroluje správnost 

odpovědí) 
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