
Aktivita IV - Seznámení se s fenoménem naše hmotné kulturní dědictví zapsané na seznamu 

UNESCO - Litomyšl - perla východních Čech (původně plánováno na březen, přesunuto na 

přelom května a června - 

Cíl: průzkum  ve městě Litomyšl - zmapovat, co bylo zahrnuto v seznamu UNESCO 

Úkol 1  - najít informace o organizaci UNESCO, o Litomyšli - jako nejbližší a velmi významné lokalitě 
z hlediska architektury, historie, kultury, společenského a politického významu,  
Úkol 2 - provést exkurzi do Litomyšle a provést výzkum na místě se samostatným vyhledáváním 
informací podle pracovního listu se zadáním a úkoly- ve skupinách 3-4 členové. 
Úkol 3 -  návštěva zámku, fotograficky zdokumentovat svůj výzkum - vyfotografovat se se všemi 
objekty - viz pracovní list 
Úkol 4 - zpracovat všechen materiál a vytvořit prezentaci s použitím všech získaných informací - 
určeno i pro své partnery (případně jejich školu a rodiče a přátele školy) v rámci mezinárodního 
setkání v Bulharsku a Litvě 
Úkol 5 - při mezinárodním setkání v mezinárodních týmech provést své partnery po Litomyšli viz 
poznámky ke květnovému setkání - otázky v kvízu při mezinárodním setkání. 
Zpracovat  metodické poznámky -  využití  metody výzkumu neboli hledání informací přímo na místě  
 

Blog: 

Aktivita uskutečněna 2.6.2015 

Všichni studenti dostali za úkol shromáždit informace o Litomyšli. Na projektových schůzkách byla 

vyslána skupina 4 studentů  z 6C a 2A. Kteří dostali brožury a materiál o Litomyšli a dostali podrobné 

instrukce k celému výzkumu, jeho výstupy a pracovní list ještě před cestou. Jako tým si rozdělili úkoly 

stanovili role - jako zapisovatel, fotograf, ICT technik... Na místě navštívili Informační centrum , kde 

našli další materiály, mohli použít i I-net  na svém mobilu... 

Navštívili s průvodcem zámek, v průběhu prohlídky se otázkami snažili od odborného průvodce zjistit 

podrobné a přesné informace o všech objektech, jejich historii, současném využití, apod., které 

potřebovali k projektu. Vše si zapisovali do pracovního listu. Vyfotografovali se před zámkem, 

pivovarem, konírnou, kočárovnou, v parku s amfiteátrem, u  altánu a v zámecké zahradě.  

Celý výzkum trval přibližně 2 vyučovací hodiny. Doma zpracovali informace a fotografie v prezentaci, 

která byla umístěna na facebook, oficiální web projektu a DVD. Bude se prezentovat na setkání 

v Bulharsku. 

Na společném setkání  studenti z Litvy i Bulharska navštívili Litomyšl a v mezinárodních týmech 

poznávali město naživo. 

 

 

 


