
EVROPA KOT CELOTA



Evropska unija

Verjetno si že velikokrat slišal za besedno zvezo Evropska unija. Danes 
boš spoznal, da je Evropska unija ( kratica EU ) skupnost  držav, ki so se 
gospodarsko in politično povezale.

1. Oglej si fotografije in beri besedilo.



Začetki EU
Prvi začetki EU segajo v leto 
1950, ko so je povezalo 6 
držav – glej zemljevid.



EU danes
Danes je EU skupnost 28 
evropskih  držav, s tem, da  
Velika Britanija čaka, da iz EU 
izstopi.



Cilji EU
So mir, blaginja in svoboda v 
pravičnejšem in varnejšem 
svetu za vse njene državljane.



Organi EU
Glavni so:

- Evropski parlament 

( zastopa ljudi Evrope ),

- Svet Evropske unije 

( zastopa državne vlade )

- Evropska komisija ( zastopa 
skupni interes )

Evropski parlament v Franciji



Sedež Evropske komisije v 
Bruslju



Poslopje Sveta Evropske unije Justus Lipsius v Bruslju



Simboli EU
So:

- zastava,

- himna,

- skupna valuta ( evro ), 

- slogan: Združeni v 
različnosti

- praznik: dan Evrope 9. maj.

evropska zastava



Prost prehod 
To pomeni, da za vstop v 
države unije ni potrebno 
kazati osebnih dokumentov. 



Radost, od Boga nam dana ,
hčerka ti Elizijska,
v tempelj, kjer si nam 
prižgana,
stopamo, božanstvena!
Združil čar nam tvoj bogat je,
kar razbil je kruti čas;
vsi ljudje ljudem so bratje,
če jim ti zvedriš obraz.

himna
slogan



skupna valuta - evro

dan Evrope



Prepiši snov v zvezek
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1. Evropska unija ( EU ) je skupnost 28 evropskih držav.

2. Organi EU so:

- Evropski parlament,

- Svet Evropske unije,

- Evropska komisija.

3. Simboli EU so:



- zastava,

- himna,

- praznik,

- slogan

- skupna valuta ( evro ).
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