
Vsaka od 27 držav članic ima svoje spomenike in znamenitosti.  
Z obračanjem kart poskusi najti prave pare. 

Več o tiskanju kartic in o zgodovini vsakega spomenika ali znamenitosti boste našli 
na naslednjih straneh. 

Poišči Poišči 
znamenitosti
znamenitosti

To je različica PDF spletne igre „Poišči znamenitosti“, ki je na voljo v kotičku za 
učenje: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_sl
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Natisni strani z zastavami EU in 
znamenitostmi držav.

Več o vsaki državi EU lahko izveš na 
straneh 12–16.

Prepogni karte vzdolž pikčaste črte in zlepi 
obe strani skupaj.

Karte položi tako, da bo zastava EU obrnjena 
navzgor, in poskusi poiskati pare!

Izreži vsako karto vzdolž 
pikčaste črte..

Poišči škarje, primerne za otroke, barvice in 
lepilo za papir.

Kako pripraviti 
karte
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Češka
Kralj Karel IV je leta 1357 naročil gradnjo Karlovega mostu, da bi glavno mesto Prago 
zaščitili pred sovražniki. Most je dolg 516 metrov in širok 10 metrov, ima 16 obokov in 30 
kipov svetnikov. Če boš kdaj obiskal/obiskala Prago, ne pozabi poiskati psa na enem od 
kipov na mostu: pravijo, da prinaša srečo, če se ga dotakneš.

Ali poznaš  
te kraje?

Bolgarija
Ali veš, kaj je samostan? To je kraj, kjer živijo in delajo menihi. Menihi opravljajo bogoslužje, 
pomagajo bolnim in revnim ter skrbijo drug za drugega. Znameniti Rilski samostan v 
bližini Sofije, glavnega mesta Bolgarije, je dobil ime po menihu Janezu Rilskem, ki je pred 
stoletji kot puščavnik živel v votlini. Pozneje je postal sveti Janez Rilski. Mnogi obiskujejo ta 
samostan, ki so ga imenovali po njem.

Belgija
To je Atomium. Postavili so ga leta 1958 za svetovno razstavo v Bruslju, belgijskem 
glavnem mestu. Prikazuje molekulo železa, ki je 165-milijardkrat večja od dejanske 
molekule! Sestavlja ga devet krogel, ki so povezane s cevmi. V krogle se lahko vstopi ali pa 
z dvigalom popelje na vrh, od koder se ponuja razgled na mesto!

Danska
Tole barvito pristanišče je Nyhavn, kar v danščini pomeni „novo pristanišče“, dejansko pa je 
staro pristanišče danskega glavnega glavnega mesta Københavna. V pristanišču je polno 
živobarvnih hiš iz 17. in 18. stoletja, trgovinic, kavarn in restavracij, ter številne zgodovinske 
lesene ladje.

Nemčija
Brandenburška vrata, zgrajena leta 1788, so med največjimi znamenitostmi Nemčije. Vrata 
so zaprli leta 1961, ko je bil zgrajen berlinski zid, ki je ločil vzhodno in zahodno Nemčijo. 
Po padcu berlinskega zidu leta 1989 in združitvi države so vrata ponovno postala vstopna 
točka v eno od najelegantnejših avenij mesta in simbol enotnosti države.
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Estonija 
Glavno mesto Estonije Talin ima enega od najbolje ohranjenih starih mestnih jeder v 
Evropi. Vendar je Talin tudi moderno mesto. Mogoče si že slišal/slišala za Silicijevo dolino 
v Kaliforniji v ZDA? Tam so ustanovili podjetja kot sta Google in Facebook. V Talinu deluje 
veliko računalniških strokovnjakov, zato ga pogosto imenujejo Silicijeva dolina Evrope.

Francija
Eifflov stolp v Parizu je eden najbolj znanih stavb na svetu. Imenuje se po Gustavu Eifflu, ki 
je stolp zgradil za svetovno razstavo v Parizu leta 1889. Do leta 1928, ko je bila zgrajena 
stavba Chrysler v New Yorku, je bil Eifflov stolp najvišja zgradba na svetu.

Hrvaška
Streha cerkve sv. Marka v Zagrebu, glavnem mestu Hrvaške, je znana po živih barvah: 
prikazuje grb nekdanjih kraljevin Hrvaške, Slavonije in Dalmacije ter grb Zagreba z belim 
dvorcem na rdečem ozadju. Grb je slika, ki jo sestavljajo različni simboli, včasih so to levi 
in zmaji. V preteklosti je bil grb zelo priljubljen, zlasti na ščitih vojakov, ki so odhajali v boj. 
Številne bogate družine so imele lasten grb in ponekod se še danes uporablja.

Irska
Moherske pečine v irski grofiji Clare so čudež narave. 14-kilometrsko območje pečin vsako 
leto obišče približno 1,5 milijona ljudi, ki si želijo ogledati skalnate formacije, rastline, ptice 
in druge prostoživeče rastline in živali. Ali si videl/videla film Harry Potter in princ mešane 
krvi? V filmu so tudi Moherske pečine ... Ne spreglej jih, ko boš naslednjič gledal/gledala 
film!

Grčija
Akropola je visok skalnat hrib v Atenah, glavnem mestu Grčije, na katerem stoji več 
antičnih templjev. Templji so bili zatočišče za prebivalce Aten, če je bilo mesto napadeno. 
Največji tempelj Partenon je bil zgrajen za boginjo modrosti Ateno, po kateri so poimenovali 
mesto.

Španija
Gradnja cerkve Svete družine (Sagrada Familia) v Barceloni se je začela leta 1882, vendar 
še ni zaključena. Cerkev je zasnoval slavni arhitekt Antoni Gaudi in bo predvidoma končana 
leta 2026, 100 let po arhitektovi smrti.
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Ciper 
Cerkev Ayios Lazarus v Larnaki na Cipru je bila zgrajena pred približno 1 200 leti nad 
grobom svetega Lazarja. Lazar je živel v istem času kot Jezus. Zgodba pravi, da ga je po 
njegovi smrti Jezus obudil od mrtvih. Pozneje je Lazar odšel na Ciper, kjer je postal prvi 
škof Cipra in zavetnik Larnake.

Litva
Stolp Gediminas je edini še stoječi del gradu v Vilni, glavnem mestu Litve. Gradnja stolpa 
se je končala leta 1409. Po legendi je veliki vojvoda Gediminas po lovu sanjal, da se je na 
vrhu hriba, kjer je lovil, pojavil velik železni volk in začel rjoveti kot sto volkov! Ko je o teh 
sanjah povedal čarovniku, mu je ta dejal, da mora na tem kraju zgraditi mesto, ki ga bodo 
pozneje poznali po vsem svetu.

Italija
Pisa je mesto v Italiji, kjer so leta 1173 začeli z gradnjo zvonika. Toda ko so prišli do 
drugega nadstropja, se je stolp začel pogrezati in nagibati. Še danes stoji poševno! Ko so 
preverili, da se stolp ne bo porušil, so ponovno dovolili obiskovalcem, da se povzpnejo po 
294 stopnicah do vrha.

Latvija
Hiša Črnoglavih stoji v starem delu Rige, glavnem mestu Latvije. Prvič je bila zgrajena v 
14. stoletju, uničena med drugo svetovno vojno in ponovno zgrajena leta 1995. Imenuje 
so po skupini neporočenih trgovcev in lastnikov ladij, ki so v njej prirejali številne gostije in 
zabave. Pravijo, da se je tradicija postavljanja božičnega drevesca začela, ko so za božič 
Črnoglavi postavili drevesce in nato peli in plesali okrog njega.

Madžarska
Ta veličastna stavba je dom madžarskega parlamenta v Budimpešti. Nahaja se na bregu 
reke Donave, druge največje reke v Evropi. Parlament je kraj, kjer se ljudje zberejo, da se 
pogovorijo in odločijo o tem, kako upravljati z državo: razpravljajo denimo o gradnji cest, 
učnem programu v šolah, ohranjanju podeželja. Za izgradnjo te stavbe so potrebovali 
približno 100 000 ljudi, 40 milijon opek, pol milijona dragih kamnov in celo 40 kg zlata!

Luksemburg
Trdnjava Fort Thüngen, zgrajena leta 1732, je del obrambnega obzidja okrog mesta 
Luxembourg. Znana je tudi pod imenom Trije žiri, ker so na vrhu vsakega stolpa trije zlati 
žiri. Obdajal jo je globok jarek, do nje se je dalo priti prek dolgega podzemnega skalnatega 
tunela. Danes je v njej muzej.
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Poljska
Najvišja stavba na Poljskem je 237 metrov visoka Palača znanosti in kulture v poljskem 
glavnem mestu Varšavi. Zgrajena je bila leta 1955 in v njej se nahajajo gledališča, muzeji 
in kino. Leta 2000 je stavba dobila milenijsko uro. Veliki kazalec je dolg skoraj 4 metre!

Portugalska
Stolp Belem je simbol časa, ko je Portugalska v svet pošiljala raziskovalce, ki so odkrivali 
nove dežele. Zgrajen je bil leta 1519 na ustju reke Tajo in je bil namenjen obrambi 
glavnega mesta Lizbone.

Romunija
Grad Bran v romunski pokrajini Transilvaniji je najbolj znan kot grad grofa Drakule. Navdih 
za vampirskega grofa v romanu je bil dejanski vladar Vlad Dracul, ki je ljudi natikoval na 
kole. Grad, ki ga Vlad verjetno ni nikoli niti obiskal, je zelo podoben opisu gradu v romanu.

Malta
Stolnica sv. Janeza v glavnem mestu Valletta je bila odprta leta 1577 in posvečena 
svetemu Janezu Krstniku, ki je dobil to ime, ker je krstil Jezusa Kristusa. Življenje svetnika 
prikazujejo številne poslikave v stolnici, vključno z bogato okrašenim stropom in oltarjem.

Nizozemska
Vas Kinderdijk (kar v nizozemščini pomeni otroški nasip) leži v pokrajini na jugu Holandije. 
Nasip se zgradi zato, da bi izkoristili površine, ki bi bile sicer pod morsko gladino, denimo 
vzdolž morske obale. Okoli leta 1740 so Nizozemci zgradili 19 vetrnic, da bi nizkoležeče 
površine ostale suhe in da bi preprečili poplavljanje območja.

Avstria
Avstrija ima veliko gora, večinoma v gorskem območju Alp, ki je tako veliko, da deloma 
pokriva tudi druge države. Najvišja gora Avstrije se imenuje Grossglockner. Gore so pozimi 
pokrite s snegom, zato se številni odpravijo v Avstrijo na smučanje.
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Finska
Katedrala v Helsinkih je z visoko, zeleno kupolo v sredini in štirimi manjšimi okoli nje simbol 
mesta. Je tudi prvo, kar popotnik vidi, če prihaja z morja. Zgrajena je bila v čast carju 
Nikolaju leta 1852, ko je bila Finska še del Rusije.

Slovenija
Blejsko jezero v severozahodnem delu Slovenije je priljubljen turistični kraj. Na otoku 
sredi jezera je več stavb, najbolj obiskana pa je cerkev Marijinega vnebovzetja. Pravijo, da 
novoporočencema prinese srečo, če ženin nese nevesto 99 stopnic do cerkvenega zvonika.

Švedska
Stavba Ericsson Globe je videti kot velika žogica za golf in je največja polkrožna stavba 
na svetu. Ta pokrita arena, ki so jo so odprli leta 1989, se uporablja za hokejske tekme, 
glasbene prireditve in rock koncerte. Ponoči je osvetljena in vidna daleč naokoli!

Slovaška
Bratislavski dvorec stoji na hribu nad reko Donavo. Zgrajen je bil v 9. stoletju. Večkrat je bil 
prenovljen in celo poškodovan v velikem požaru leta 1811. Grad ima štiri krila, vsak ima na 
vrhu stolp. Nekoč so bili madžarski kraljevski dragulji shranjeni v jugozahodnem stolpu. To 
je zato, ker so Slovaški nekaj časa vladali madžarski vladarji.


