
DELO NA DALJAVO – 3. teden 

DKE – 8. a, 8. b, 8. c 

30. 3. do 3. 4. 2020 

- Evropska unija 

 
V tem tednu boš ponovil/a značilnosti članstva držav v Evropski Uniji in nastanka EU. 

Reševal/a boš naloge na spletni strani: https://app.edulastic.com/login (8.b in 8.c jo že 

poznate pri geografiji). 

Za vstop potrebuješ uporabniško ime in geslo. 

Vsak ima svoje uporabniško ime (username), geslo (password) je enako za oddelek (glej 

sliko). 

Uporabniško ime je določeno, tako da spremeniš 1. številko (označeno s puščico na sliki). 

Številko spremeni glede na to, kateri/a si po abecednem vrstnem redu v razredu.   

8.a 8. b 8. c 

   
 

Torej, če si tretji po abecedi v razredu, je tvoje uporabniško ime 3-8a / 3-8b / 3-8c. Če 

ne veš, kateri/a si po vrsti ali ni jasno, mi napiši, da sporočim. 

 Ko si enkrat na spletni strani, pritisni na EU nastanek in clanice-DKE 8r ter Start 

Assignment. 

 Priporočam, da si spletne strani, ki jih moraš pregledati, odpreš v naslednjem 

zavihku, da imaš stalno odprto to stran za reševanje.  

 Da oddaš naloge, na koncu 2x pritisni na SUBMIT (najprej pri zadnjem vprašanju 

zgoraj, nato na koncu ko si na zadnji strani (Congratulations,…) pa še spodaj. 

 Ko rešiš naloge in vidiš rezultate, pritisni na CONTINUE, da prideš nazaj na naloge. 

Pri tvojem rezultatu (desno zgoraj), pritisni na SHOW CORRECT ANSWER, da vidiš 

odgovore in preveri vse rešitve! 

Te rešitve prepiši na delovnem listu, ki je spodaj in ga prilepi v zvezek ali prepiši 

celoten list v zvezek. 

 

 Na koncu se še odjaviš s spletne strani (SIGN OUT) – je spodaj levo - pritisneš na 

krog s kratico.  

 
 
Vprašanja glede učne snovi lahko tudi pošlješ preko e-pošte: marko.drobne@guest.arnes.si  
 
Lep pozdrav, 
Marko Drobne 

https://app.edulastic.com/login
mailto:marko.drobne@guest.arnes.si


EVROPSKA UNIJA 
Dopolni. 
 
Članstvo: ___________ držav članic (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 
izstopilo _________________) 
Denarna valuta: ___________, ki ga trenutno uporablja ___________  članic, ki so vključene 
v _________________. 
Uradni jezikov je ___________. 
 

Simboli EU 
Evropska zastava je ________ _________ barve z _________________ zlatimi zvezdami, ki 
tvorijo krog in s tem ponazarjajo _________________   _________________ in 
_________________ narodov Evrope.  
Uporabljamo jo od leta ___________. 

Himna EU, ki se imenuje _________________, temelji na ___________________________ 
____________________________ iz leta _________. Napisal pa jo je leta _________ 
______________________. 
Od leta _________ je uradna himna EU. 
Izraža evropske ideale _________________, _________________ in _________________. 
 
Na dan Evrope, ___________, praznujemo _________________ in _________________ v 
Evropi na obletnico Schumanove deklaracije leta _________. 
 
Slogan Evropske unije „____________________________“ se je začel uporabljati leta 
_________. 
Slogan govori o tem, da se evropske države povezujejo v Evropsko unijo za trajni 
_________________ in _________________, hkrati pa jih bogati _________________ 
njihovih kultur, tradicij in jezikov. 
 

Nastanek Evropske Unije 
Dogodke ustrezno razvrsti na časovni trak, tako da napišeš ustrezno številko v kvadrat pri 
letnici. 

1 Istih šest držav v Rimu podpiše Rimsko pogodbo, s katero sta ustanovljeni Evropska 
gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom). 

2 Brexit – izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

3 Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe se spremeni način delovanja EU. 

4 Skupnosti se razširijo na devet držav članic. 

5 Število članic se je povečalo na 15. 

6 Prva sredozemska širitev. 

7 Prve neposredne volitve v Evropski parlament 

8 Pet let po koncu 2. svetovne vojne je tedanji francoski minister za zunanje zadeve 
Robert Schuman predstavil načrt novega političnega sodelovanja v Evropi. 

9 Šest ustanovnih članic ustanovi Evropsko skupnost za premog in jeklo. 

10 Z Maastrichtsko pogodbo je ustanovljena Evropska unija (EU). 

11 Zahodnoevropske države so ustanovile Svet Evrope in tako naredile prvi korak v 
medsebojnem sodelovanju. 

12 EU ima 27 držav članic. 

13 1. julija Hrvaška postane 28. polnopravna članica Evropske unije. 

14 V obtok pride evro. 

 



 
 
 
Ustrezno poveži temeljni dokument ali predpis EU z ustreznim pomenom. 
 

Svobodno potovanje ljudi vseh narodnosti, ne 
da bi na mejah kdo preverjal njihove dokumente. 

 Maastrichtska pogodba 

Pogodba o Evropski uniji in imenu EU.  Schengenski sporazum 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati članice EU za 
polnopravno članstvo. 

 Kobenhavnski kriteriji 

Državljanom EU je zagotovila temeljne 
človekove pravice. 

 Listina EU o temeljnih pravicah 

Reforma, ki naj bi Uniji omogočila učinkovito 
delovanje in okrepila njeno vlogo v svetu. 

 Lizbonska pogodba 

 
 
Kaj omogoča državljanstvo EU? 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


