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Vzdělávací cíl: Žák dokáže vyjmenovat země eurozóny, umí vysvětlit, proč některé členské země Evropské unie doposud nezavedly euro. Dokáže vyjmenovat území mimo Evropskou unii, kde je
zavedeno euro.
Pomůcky: vytištěné pracovní listy, psací potřeby, pastelky, internet
Poznámka: Tento materiál lze využít pro práci s prezentací Vývoj evropské integrace (prezentaci lze použít pro kontrolu práce studentů s pracovním listem).
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

EURO – pracovní list
Vypracujte následující úkoly:

Rok zavedení eura

1. Do tabulky doplňte členské státy EU, které v daném roce
přijaly euro:

Členské státy eurozóny

1999
2001

Tyto státy zakreslete do mapy červenou barvou.

2007
2008
2009
2011

2. Vyjmenujte státy, které mají vyjednány tzv. opt-out:

2014

Tyto státy zakreslete do mapy modrou barvou.
Vysvětlete pojem opt-out:
3. Vyjmenujte a do mapy vyznačte zelenou barvou státy, které jsou členy EU, ale doposud nepřijaly euro:
4. Vyjmenujte alespoň tři mimoevropská území, kde je zavedeno euro:
5. Vyjmenujte a do mapy zakreslete hnědou barvou evropské státy, které mají zavedené euro, ale nejsou členy EU:
6. Jaké hodnoty mají euromince a eurobankovky?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_countries_map_contours.png

Metodické pokyny
•
•
•
•
•

Časová dotace: 30 minut
Informace potřebné k vyřešení pracovního listu vyhledávají žáci na internetu
Žáci zapisují odpovědi do vytištěných pracovních listů
Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách
Kontrola práce proběhne společně (např. pomocí prezentace Vývoj evropské integrace)

EURO – pracovní list – autorské řešení
1.

Rok zavedení eura
1999

Členské státy eurozóny
Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Francie,
Německo, Itálie, Rakousko, Španělsko,
Portugalsko, Irsko, Finsko

2001
Řecko
2007
Slovinsko
2008
Kypr, Malta
2009
Slovensko
2011
2014

Estonsko
Lotyšsko

2. Velká Británie, Dánsko (Švédsko nemá sice vyjednaný opt-out, ale tím že nevstoupilo do ERM II se de facto z povinnosti zavést
euro vyvázalo)
Opt-out: - trvalá výjimka na zavedení eura
3. Česká republika, Bulharsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Chorvatsko
4. Žáci mohou napsat tři z uvedených míst: Azory, Madeira, Kanárské ostrovy, Martinik, Réunion, Ceuta, Melilla, Francouzská
Guyana, Guadelope, Martinik, Mayotte, Saint-Pierre, Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin
5. Monako, San Marino, Vatikán, Andorra, Černá Hora, Kosovo
6. Euromince: 1 c, 2 c, 5 c, 10 c, 20 c, 50 c, 1 € a 2 €
Eurobankovky: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, 500 €
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