
Potovanje v vesolje 
Velike Evrope

velika pustolovščina



Za tvoje veselje …
    gremo v vesolje
Šole je za danes konec. Mirno se vračaš domov, z mislimi si pri domači nalogi,  
ki jo moraš narediti, in pri igricah, ki te čakajo doma še vse od jutra … 

Opa! Nekaj čudnega ti pade na glavo! Nič hudega! Celo nasmehneš se, saj mi-
sliš, da je ravnokar na Zemljo padel meteorit.

Pa še kako prav imaš! Pobereš predmet, ki je padel, majhno sinje modro škatlico 
z rumenimi zvezdicami. Ko jo odpiraš, zaslišiš na moč skrivnosten glas …
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         Poišci zlato zvezdico,

               ki je skrita na tej strani,

potem pa ... odpotuj v drugo galaksijo 

                           
            na strani 20!

»Dobrodošli v vesolje, vesolje Velike Evrope … 
 

Tole je tvoja naloga:
izpustiti iz te carobne škatlice zelo pomembno sporocilo

za vse narode Velike Evrope.

Nemudoma se moraš zglasiti na svoji vesoljski postaji, 
Svetu Evrope.

Toda preden lahko prideš do nje,  
se moraš potruditi, da bo tvoja pustolovšcina uspešno koncana, 

zato pa moraš najprej odpotovati v vec galaksij,
razbrati vse sledi in rešiti vse uganke. 

Zlata zvezdica, kot je ta tukaj,        je skrita na vsaki strani.
Ko ti uspe zbrati vseh 12 zlatih zvezdic v modri škatlici,  

bo iz nje izpušceno skrivno sporocilo.  
Toda pazi na pasti!  

Veliko srece na potovanju. 
Zdaj je vse odvisno od tebe! Ne pozabi, predstavljaš  

svojo državo in morda celo vse otroke v Veliki Evropi.«
Nenadoma se zdi nebo zelo globoko 

… galaksije, vesoljska postaja,  
Svet Evrope, zlate zvezdice,  

Velika Evropa … To je neverjetno!  

Pomen vseh teh besed ti še ni 
popolnoma jasen, ampak naslednje 
strani te bodo vodile na tvojem po-

tovanju po vesolju Velike Evrope!
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V tej galaksiji so vesoljske ladje postavljene  
za startno črto. Tekmovanje se bo začelo.  

Hitro, izberi si ekipo! Ali poznaš pravila za to  
tekmovanje in splošna športna pravila? 

Šport je predvsem igra. Toda včasih se lahko sprevrže v na-
silna dejanja ali celo povzroči usodne, smrtne nesreče, zlasti 
med gledalci na športnih prizoriščih. Svet Evrope je s svojo 
Konvencijo o nasilju gledalcev iz leta 1985 odločno rekel 
ne nasilju!

Šport je igra za vsakogar: otroke, odrasle, starejše, invalide, 
tujce, moške in ženske.

Nekateri športniki si v športu želijo iti vse hitreje in dlje, toda 
za kakšno ceno? Jemljejo droge, ki jim uničujejo zdravje. 
Svet Evrope si želi odpraviti jemanje poživil ali t.i.  
doping v športu.

Igraj,brez goljufanja!

         Poišci zlato zvezdico,

               ki je skrita na tej strani,

potem pa ... odpotuj v drugo galaksijo 

                           
            na strani 16!



Napačna pot! Padeš nazaj na Zemljo!

Ampak vse še ni izgubljeno; tukaj lahko vidiš vse zastave Velike 
Evrope. Ali si že našel zastavo svoje države?

12 zlatih zvezdic na modrem ozadju, to je evropska zasta-
va. Število zvezdic, 12, ni naključno. Ali te na to kaj spomni? 
Morda na 12 mesecev v letu?

Ali veš, da je krog znak zveze, zveze vseh držav? Svet Evrope si 
je zamislil to zastavo leta 1955, pozneje pa jo je leta 1986 prevze-
la tudi Evropska unija, ki ima danes 27 držav članic.

Svet Evrope je leta 1971 za evropsko himno določil Odo  
radosti iz Beethovnove Devete simfonije. Leta 1986 jo je za svojo 
sprejela tudi Evropska unija. Tako je zdaj himna vseh Evropej-
cev.

Nazaj
na Zemljo! Albanija

Ciper

Lihtenštajn

Avstrija

Švica

Finska

Irska

Islandija

Luksemburg

Norveška

Črna gora

“Nekdanja  

jugosl. republika 

Makedonija”

Ruska 
federacija Švedska

Srbija

Slovaška 

Litva

Nizozemska

Armenija

Češka

Združeno
kraljestvo

Andora

Azerbajdžan

Danska

Madžarska Hrvaška Italija

Francija
Estonija

Španija

Bolgarija Bosna in Hercegovina

Belgija

Grčija

Latvija

Portugalska Poljska
Romunija San Marino

Ukrajina

Turčija

Slovenija

Malta
Monako Moldavija

Nemčija

Gruzija
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         Poišci zlato zvezdico,

               ki je skrita na tej strani,

potem pa ... ponovno zacni svoje 

                                  
     potovanje na strani 2!



Kako izjemna galaksija!  
Niti dve zvezdi nista enaki, kot tudi nobena vesoljska  

ladja ni enaka drugi … To je skrivnost identitete na  
podlagi raznolikosti!

Evropa je kot obraz, ki se spreminja, premika in 
izraža čustva. V Evropi so se v toku zgodovine pogosto spre-
minjale meje in ljudje so postali vedno bolj mobilni in se selili 
iz države v državo. In ravno vse to spreminja ravnovesje med 
manjšinami in večinskim prebivalstvom.

Večina, manjšina, to je naravnost čarobno! Če ži-
viš v svoji državi, pravimo, da pripadaš večini. Ljudje iz druge 
države, teh je po številu manj, pripadajo manjšini. Zdaj pa si 
zamisli, da odhajaš iz svoje države, države rojstva, in se pre-
seliš, da bi živel v drugi državi. In tako, kot da bi se zgodila 
čarovnija, nenadoma pripadaš manjšini v tej novi državi!

Si deklica ali pa fant. Tako otroci kot odrasli imajo lahko raz-
lično barvo kože. Spet drugi lahko imajo kakšno bolezen, ne 
morejo hoditi ali pa samo razmišljajo drugače kot ti. Skratka, 
vsi smo drugačni, a imamo enake pravice, pravice kot ljudje. 
Vsi smo drugačni, a enakopravni!

Rasizem ali nestrpnost je drža, da ne prenesemo nekoga, ki 
se na zunaj razlikuje od nas ali pa živi drugače. Lahko je na-
silen napad ali pa samo šala, ki je naperjena proti tujcem. Mo-
ramo se boriti proti rasizmu, ki je nepravičen in lahko 
povzroči zelo veliko škode.

Identiteta na podlagi raznolikosti, zdaj razumeš spo-
ročilo te galaksije? Skratka; če v Evropi ne bi bilo tako veliko 
razlik, to sploh ne bi bila Evropa! 

Identiteta
na podlagi raznolikosti
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         Poišci zlato zvezdico,

               ki je skrita na tej strani,

potem pa ... odpotuj v drugo galaksijo 

                           
            na strani 24!



Prisoliti zaušnico odraslemu? Bi bilo sprejemljivo, 
da odrasla oseba prisoli zaušnico drugi odrasli osebi samo 
zato, ker se ne strinja z njo ali misli, da njeno ravnanje 
ni primerno? Seveda ne! Za vzgajanje otrok obstaja mno-
go drugih načinov, ki ne vključujejo nasilja in poniževanja. 
Zato je Svet Evrope junija 2008 začel kampanjo ozavešča-
nja, da vse ljudi spodbudi k temu, da se izrečejo proti 
telesnemu kaznovanju.

Svet Evrope spodbuja države k temu, da vodijo kampanje 
za pravice otrok in proti nasilju. Leta 2005 je začel kampa-
njo, ki se imenuje: Gradimo Evropo za otroke in z 
njimi.

Če želiš izvedeti več o svojih pravicah in se naučiti dobro 
uporabljati splet, lahko ob koncu te misije v vesolju obiščeš 
spletno stran Wild Web Woods: 
www.wildwebwoods.org.

              To je tvoja
galaksija, 

           galaksija
  otrok!

Ni mini pravic  … Tako kot odrasli imaš temeljne pravi-
ce: moraš jesti, imeti oblačila, imeti dom, človeško toplino 
ter skrb in nego. Hkrati pa imaš pravico, da se učiš, izražaš 
in tudi igraš.

Prav tako tudi ni mini zaščite! Otroke je treba zaščititi, 
to potrebujejo celo bolj kot odrasli. Zaščititi jih je treba pred 
nevarnostmi družbe, kot so prisilno delo, suženjstvo, spol-
na zloraba in trpinčenje, droge, ugrabitev in izkoriščanje ali 
nasilje v družini.

Nasilje do otrok se lahko pojavi kjerkoli: na ulici, v šoli, bol-
nišnicah, medijih ali na spletu, v prevzgojnih domovih ali 
enostavno doma. Otrok mora biti  zaščiten povsod.  
To bi morali vedeti vsi, ti še posebno!

Tu je vse majhno,  
tako zvezde kot planeti.  

So pravice otrok tudi tako majhne?
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         Poišci zlato zvezdico,

               ki je skrita na tej strani,

potem pa ... odpotuj v drugo galaksijo 

                           
            na strani 8!



V tej galaksiji je tisoče ozvezdij v znaku tehtnice.  
Tehtnica je simbol pravičnosti in pravic … 

V šoli, na ulici, doma – celo v vesolju – obstajajo stvari, 

ki jih smeš početi, ter tiste, ki so prepovedane. Toda 

obstajajo tudi pravice, ki nam jih ne more odvzeti nih-

če. To so na primer pravica do življenja, pravica do 

svobode, pravica do svobode mišljenja, pravica do 

družine, pravica do dela, pravica do šolanja, pravica 

do zaščite: vse te pravice skupaj in še mnoge druge so 

človekove pravice.

Svet Evrope želi zagotoviti spoštovanje človekovih pravic 

povsod, zato je sestavil sklop pravil, ki jih države morajo 

spoštovati, da lahko potujejo po njegovem delu vesolja. 

Ta pravila so opredeljena v besedilu, ki podrobno določa 

vse naše pravice, ki jih imamo kot človeška bitja. To be-

sedilo je Evropska konvencija o človekovih 

pravicah.

In čemu sploh služi konvencija? Gre za pisni 

dogovor več držav. Evropska konvencija o človekovih 

pravicah je najbolj pomembna konvencija Sveta Evrope. 

Če misliš, da katera od tvojih pravic ni bila spoštovana, 

se lahko pritožiš na Evropsko sodišče za človekove pra-

vice. Evropsko sodišče za človekove pravice 

kot sodišče potem ugotovi, ali je bila pri tem Konvencija 

o človekovih pravicah dejansko kršena ali ne.

Tako kot ti, rastejo in se razvijajo tudi člove-

kove pravice. O svobodi govora, spoštovanju ži-

vljenja in preprečevanju mučenja smo že govorili. Toda 

obstajajo tudi pravice do dela, enakosti žensk in mo-

ških, pravice priseljenih delavcev in zaščita oseb brez 

dela v boju proti revščini. Da bi vključil vse te vidike, je 

Svet Evrope pripravil še eno besedilo, Evropsko soci-

alno listino.

Ne obstaja noben razlog, na podlagi katerega bi mo-

rali imeti moški več moči od žensk ali pa biti ugodneje 

obravnavani od žensk. V toku zgodovine so bile žen-

ske v družbi pogosto odrinjene. Četudi se razmere na 

tem področju v Evropi izboljšujejo, pa je na področju 

enakosti spolov na delovnem mestu in v politiki še ve-

dno treba veliko narediti. Ženske so pogosto prve žr-

tve  revščine, brezposelnosti in nasilja. Svet Evrope si 

prizadeva, da bi zagotovil enake pravice za ženske 

in moške.

Galaksija
človekovih pravic
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         Poišci zlato zvezdico,

               ki je skrita na tej strani,

potem pa ... odpotuj v drugo galaksijo 

                           
            na strani 10!



Kultura 
   in narava, 

  neprecenljiva zaklada, 
  ki ju je treba  
 zaščititi

Vstopaš v prečudovito galaksijo.  
Tukaj je edinstven in dragocen  
ter tudi krhek prav vsak delček  

zvezdnega prahu.  

Obstajajo planeti, ki so od nas  
oddaljeni svetlobna leta in jih ne  

smemo uničiti. Če ne paziš in jih ne 
zaščitiš, lahko za vedno izginejo …

Vsako leto ob določenem koncu tedna v mesecu septembru 
več kot 30.000 spomenikov, muzejev, knjižnic, palač in dvor-
cev brezplačno odpre svoja vrata za milijone Evropejcev. Svet 
Evrope je namreč začel prirejati dneve evropske kultur-
ne dediščine.  

Svet Evrope s programom Eurimages pomaga tudi filmom, 
ki govorijo o Evropi.

Oblike življenja, pa naj bodo v vesolju ali na Zemlji, se lahko po-
javijo in nato čisto enostavno izginejo. Toda človekova dejavnost 
lahko včasih sama sproži ta proces. Svet Evrope si prizadeva 
zaščititi naravo, živali, rastline, zemljo, vodo in zrak. To dela 
na podlagi Bernske konvencije iz leta 1979, besedila, ki ga je ra-
tificiralo 45 držav, tudi nekaj afriških. Res je; narava se ne konča 
na mejah Evrope! 

Bravo! Potuješ po vesolju in uporabljaš zvezdice, ki proizva-
jajo lastno energijo! Na ta način ne onesnažuješ okolja. Če 
vsi združimo moči, da varčno ravnamo z vodo in gorivom ter 
prenehamo kupovati odvečne stvari, ki jih nato zavržemo, lah-
ko s tem podaljšamo življenjsko dobo našega planeta. Temu 
pravimo trajnostni razvoj, ki ga Svet Evrope spodbuja v 
svojih državah članicah.

S svojo kulturo in naravo je Evropa pravi zaklad.  
Določen znak preteklosti, stavba, sled preteklih časov, star 
kos pohištva ali postopek, celo pokrajina so primeri kultur-
ne dediščine, za katero si Svet Evrope prizadeva, da bi jo 
ohranili in tudi živeli v skladu z njo. 

Sanjaš o tem, da bi bilo mogoče hoditi po stopinjah Vikingov, 
potovati po poteh Svilene ceste ali obiskati kraje, v katerih je 
živel Mozart. Poti so naše bogastvo in Svet Evrope pripravlja 
potovanja, ki se imenujejo kulturne poti, da ti kraji tako 
ostajajo živi v našem skupnem spominu.
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         Poišci zlato zvezdico,

               ki je skrita na tej strani,

potem pa ... izberi pravo pot do druge 

                                       galaksije: na strani 6 ali 4!



Bravo, tvoja vesoljska misija dobro napreduje!  
Ustavi se za trenutek v tej galaksiji, govori  
namreč o našem zdravju! 

Mnogo preveč otrok in odraslih nima možnosti, da bi lahko bili 
sprejeti v bolnišnico, ko to potrebujejo, ali da bi se tam zdravili. 
Svet Evrope si prizadeva za zdravljenje vseh ljudi, ki to potre-
bujejo. Vsakdo ima pravico do zdravljenja!

Če zboliš, ti zdravnik za okrevanje predpiše in da tableto ali 
sirup, kaj ne? Toda ali se lahko prepričaš, da so zdravila, ki jih 
jemlješ, dobra? Lahko - zahvaljujoč Svetu Evrope in Evrop-
ski farmakopeji, ki zagotavljata, da so vsa zdravila vse od 
enostavnih tablet do bolj zapletenih oblik zdravljenja, tudi tista 
za zdravljenje živali, v skladu z najstrožjimi standardi kako-
vosti. Delo Sveta Evrope zajema tudi vprašanja transfuzij krvi 
in presajanja organov.

Nedovoljene droge ostajajo problem po vsej Evropi. Svet 
Evrope se v okviru Pompidoujeve skupine že več kot 30 let 
bojuje proti trgovini z mamili in uporabi drog v 
Evropi ter pomaga njihovim žrtvam.

Z veseljem izvajaš poskuse? Tudi znanstveniki to radi počnejo, 
toda včasih stvari uidejo iz rok in to lahko postane za človeštvo 
zelo nevarno. Svet Evrope zato določa pravila moralnega ra-
vnanja na tem področju, ki jih imenujemo bioetika. 

Evropa
dobrega zdravja
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         Poišci zlato zvezdico,

               ki je skrita na tej strani,

potem pa ... izberi pravo pot do druge 

                                   galaksije: na strani 12 ali 26!



Tvojih skrbno zbranih 12 zvezdic se svetlika v vsej svoji moči. Nenadoma se iz tvoje škatlice izvije 
oblak črk in besed. Pred teboj se začno oblikovati stavki. Toda sporočila ne razumeš. Gre za ne-
znan jezik? Počakaj malo … Besedilo je napisano zrcalno. 

Poišči čarobno ogledalo in sporočilo bo mogoče prebrati naglas … pri tem 
pa ne smeš pozabiti dvigniti roke za dovoljenje, preden začneš govoriti 
pred ostalimi sošolci!

Čestitamo! Tvoje potovanje prek vseh galaksij v vesolju Velike Evrope je uspešno 
končano! Zdaj se lahko vrneš na svojo vesoljsko postajo, Svet Evrope.

 Misija
opravljena!
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www.coe.int

»Pripadam skupini 800 milijonov  Evropejcev, ki živijo v 47 državah Velike Evrope.  
In Svet Evrope je organizacija tega vesolja.

Obstajajo pravice, ki nam jih ne more odvzeti nihce – clovekove pravice –  
in tudi mi, otroci, imamo pravice - tako kot odrasli. 

Uspelo mi je odkriti zaklade Velike Evrope: naravo, pokrajine, stavbe in živali,  
vendar tudi zaklad, ki ga skrivajo globoko v sebi vsi ljudje: njihove kulture.  

Nocem, da bi te izginile.

Potovanja in srecanja nam pomagajo deliti te zaklade, da se vsi cutimo Evropejce,  
cetudi ne govorimo istega jezika. 

Uspelo mi je ugotoviti, da smo lahko vsi drugacni, vendar kljub temu enakopravni,  
tako dekleta kot fantje pa morajo vedno imeti enake pravice.

Med odrašcanjem me bo zagotovo cakalo še veliko drugih potovanj po vesolju.

Zato upam, da bo Evropa rasla skupaj z mano!«

Konec



V tej galaksiji kar mrgoli vesoljskih ladij,  
zvezd, meteoritov, presunljivih vesoljskih  

postaj in planetov, ki jih sploh ni mogoče prešteti …  
Vendar v njej ni nobenih eksplozij ali trkov.  

Človek se resnično vpraša, kdo je sposoben  
voditi to galaksijo tako dobro!

Demokracija obstaja, kadar oblast pripada vsem državljanom. 
Državljani odločajo, kdo bo njihov voditelj. Ko odrasteš, ti bo 
zagotovljena možnost glasovanja na volitvah, dana pa ti bo 
tudi možnost kandidiranja na volitvah, da predstavljaš druge 
ljudi. Svet Evrope je varuh demokracije v svojih 47 drža-
vah članicah!

Svet Evrope imenuje predstavnike za … 
… odločanje: ti sestavljajo Odbor ministrov;
… razpravljanje in sprejemanje besedil v Parlamentarni 
skupščini;
… predstavljanje glasu regij vsake države v Kongresu 
lokalnih in regionalnih oblasti Evrope.

V demokraciji mora biti, zahvaljujoč medijem – časopisom, ra-
diu, televiziji in spletu, vsak posameznik svoboden pri iz-
ražanju svojega mnenja in pridobivanju informa-
cij. Mnenja morajo svobodno potovati prek meja. Svet Evrope 
je tu za to, da zagotovi, da države spoštujejo te svoboščine, 
da tako na primer novinarji lahko delajo neovirano tudi v času 
kriz ali volitev in da mediji lahko izražajo različna mnenja.

Zamisli si, da vsak Evropejec v velik hranilnik letno prispeva 
0,25 evra. Zgolj z enostavno operacijo množenja (računanje 
na pamet je težavno, zato si pri tem lahko pomagaš s pisa-
lom in papirjem) lahko izračunamo okvirni letni proračun, ki 
Svetu Evrope omogoča vodenje lastnih projektov. Resničnost 
je malce drugačna, saj vsaka država v proračun prispeva dru-
gačno vsoto denarja glede na število prebivalstva in bogastvo 
države. 0,25 evrov X 800 milijonov Evropejcev = 200 milijo-
nov evrov, takšen je proračun – hranilnik – Sveta Evrope.

… demokracije!
Galaksija
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         Poišci zlato zvezdico,
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V tej galaksiji je vsak glas, ki odmeva, edinstven jezik!  
Zvezdni utrinki za seboj puščajo sporočila, ki jih zaenkrat še ne razumeš …

Govoriš enega ali pa morda celo več jezikov. Mogoče govoriš 
en jezik v družini in drugega v šoli? Čisto enostavno, da bi lah-
ko razumel Evropejce, se moraš naučiti jezikov držav članic, 
saj evropejščina ni jezik.

Evropa je resnična zakladnica več kot 200 jezikov. Vsaka 
država ima uradni jezik, ki ga običajno govori večina prebival-
cev. V nekaterih državah poleg uradnega jezika ljudje govorijo 
še druge jezike.

V zgodovini vsake države je mogoče najti pomembne zgodovinske 
osebnosti ter slavne bitke. Svet Evrope je tu, da spodbuja učence 
in učitelje iz različnih držav pri izmenjavi dobrih metod poučevanja 
in učenja zgodovine, zlasti pri tej zapleteni zgodovini 20. stoletja, 
stoletja, ki ga morda sploh ne poznaš dobro! Pri tem gre za pri-
povedovanje več zgodovin Evrope, da se tako ustvari 
skupen spomin in s tem razumevanje, strpnost in prijateljstvo med 
narodi …

Ali govoriš 
evropejščino?

2322

         Poišci zlato zvezdico,
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                              galaksije: na strani 14 ali 16!



Podrobno si oglej to galaksijo.  
Zdi se, da nenehno raste.  

Planeti so videti tako mladi!  
Drug drugemu se približujejo.

Še vedno si otrok, toda nekega dne te bo zamikalo potova-
nje in odkrivanje Evrope, odkrivanje drugih držav, študij 
ali delo tam! Svet Evrope mlade Evropejce spodbuja k potova-
nju in odkrivanju drugih kultur Evrope ter tudi k sodelovanju v 
političnem in demokratičnem življenju v lastni državi.

Mladi Evropejci se lahko srečujejo v Evropskih mladinskih 
centrih v Strasbourgu (Francija) in Budimpešti (Madžarska). 
Skupaj razmišljajo o ključnih idejah v zvezi z demokracijo, člove-
kovimi pravicami, manjšinami, izmenjavo med kulturami in mirom 
v Evropi. Nato širijo te zamisli v lastnih državah z ljudmi, ki niso 
imeli možnosti potovati in se udeležiti takšnih srečanj.

Potovanje za vse: Svet Evrope in Mednarodna železniška 
zveza prispevata denar za poseben sklad, in sicer za Soli-
darnostni sklad za mobilnost mladih, ki pomaga prikrajšanim 
skupinam mladih. Ta denar tako revnejšim skupinam mladih 
daje možnost, da potujejo, ne da bi morali plačati vozovnice 
za potovanja, s tem pa odkrivajo in bolje razumejo način življe-
nja ljudi v drugih državah.

Kaj pa v mladosti?
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         Poišci zlato zvezdico,

               ki je skrita na tej strani,

potem pa ... izberi pravo pot do druge 

                              galaksije: na strani 22, 6 ali 14!



Zdaj je čas, da se vrneš nazaj na Zemljo in ugotoviš, da Evropa ni planet!  
Velika Evropa ohranja tesne stike z drugimi deli sveta.

Svet Evrope je bil ustanovljen 5. maja 1949 nedolgo po 
koncu druge svetovne vojne. Svet Evrope ima sedež v Stras-
bourgu (Francija) in je organizacija, ki zdaj šteje 47 držav čla-
nic. To je Velika Evropa, ozemlje, kjer živi 800 milijonov 
Evropejk in Evropejcev.

Svet Evrope na mednarodna srečanja vabi tudi opazo-
valce z vseh koncev sveta, zlasti iz Japonske, Kanade in Zdru-
ženih držav Amerike. Nekatere izmed konvencij Sveta Evrope 
so podpisale tudi države izven Evrope.

Dandanes nobena država ne more živeti izolirano od drugih. 
Saj kupuješ izdelke, ki prihajajo od drugod. Potuješ, tvoji star-
ši mogoče delajo v drugih regijah, morda celo izven Evrope. 
Nekateri člani tvoje družine morebiti živijo na drugem koncu 
sveta. In zdaj, ko se vračaš iz vesolja, se morda tudi ti ne po-
čutiš zgolj kot državljan oziroma državljanka Evrope, temveč 
celo kot državljan oziroma državljanka sveta.

Ampak pozor! Sveta Evrope ne smeš zamenjevati z Evropsko 
unijo. Evropska unija, to je spet neka druga vesoljska postaja, 
ki je bila ustanovljena leta 1957 in ima zdaj 27 držav članic.

Poišči dvanajsto zlato zvezdico, ki je skrita na 
tej strani. Če ti ena manjka, se vrni na stran 20, 
da dopolniš svojo zbirko.

 1. Koliko držav članic šteje Svet Evrope?  

 2. Približno koliko ljudi živi v Veliki Evropi?  

 3. Demokracija pomeni, da imajo oblast vsi državljani. Je ta izjava    pravilna ali   napačna?

 4. Katere so tiste pravice, ki nam jih ne more odvzeti nihče?

       
      

 5. Svet Evrope je takšen kot Evropska unija. Je ta izjava   pravilna ali  napačna?

 6. Vsi Evropejci so enaki. Je ta izjava   pravilna ali  napačna?

 7.  Približno koliko jezikov se govori v Evropi?   

    27,   47, ali več kot   200? 

 8. Otroci imajo manjše pravice, saj so tudi sami manjši. Je ta izjava   pravilna ali  napačna?

 9. Fantje in dekleta imajo enake pravice. Je ta izjava  pravilna ali  napačna?

 10. Napredek ob varovanju Zemlje se imenuje    

         razvoj (poišči manjkajočo besedo).

Evropa ni

            planet!
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       Cestitamo, 
uspelo ti je odgovoriti na vsa vrašanja!

     Še cisto zadnje presenecenje

            te caka na strani 18.

1. 47; 2. 800 milijonov; 3. pravilna; 4. človekove pravice; 5. napačna; 6. napačna - vsi smo 
drugačni, a imamo enake pravice; 7. 200; 8. napačna; 9. pravilna; 10. trajnostni.

Da lahko zares dokončno opraviš misijo,  
pa odgovori na 10 vprašanj tega vesoljskega kviza!
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Pripravi se na vesoljsko  
pustolovščino v vesolju Velike Evrope!  

Na tej zelo posebni misiji imaš priložnost  
odkriti Svet Evrope, organizacijo 47 držav  

Velike Evrope. 

Če želiš izvedeti več o dejavnostih Sveta Evrope, obišči spletni strani:

www.coe.int, www.coe.si


