
                                                                                        
Project CLAP – Netradiční hodina – výzkum - o památce našeho 

blízkého okolí zapsané do seznamu chráněného hmotného dědictví UNESCO   - Litomyšl 

zámek 

 Cíl: Seznámení s kulturním dědictvím našeho blízkého okolí (Litomyšl zámecký areál) – pro 

projekt – představení památky svým zahraničním partnerům 

 Metoda: samostatný výzkum studentů na místě a samostatné vypracování prezentace – v 

aplikaci, kterou si studenti sami vyberou  

 Výstup – prezentace – fotografie a popis objektů a činnosti pro projekt CLAP, pro projekt 

ještě  plakát  

 Forma:  skupiny po 4 – 5 studentech – týmová samostatná objevitelská práce 

 Pomůcky: fotoaparát nebo chytrý mobil- I-net, brožury z Info-centra, pracovní list 

 Časové rozvržení: samotná vyučovací lekce je dvouhodinová aktivita na místě (cca 90 – 120 

min.) Předchází jí předchozí výklad o organizaci UNESCO – a památkách v ČR, které jsou 

zapsány na seznamu 

Postup:  Připravit předem pracovní list (viz. příloha) 

1) Představit co je UNESCO – ještě ve škole výklad 

2) Rozdělit studenty na skupiny po 4-5. 

3) Seznámit studenty se zadáním a pracovním listem, vysvětlit, co mají zkoumat, kde najdou zdroje, 

čeho si všímat, dělat si poznámky, vyfotografovat všechny objekty, jak si rozdělit práci, jak zpracovat 

materiál, jaký je požadovaný výstup a komu je určen. 

4) Stanovit termín odevzdání (1 týden) 

5) Samotná 2 hodinová aktivita - vyučovací hodina. 
Odjet na místo a provést výzkum v terénu dle pracovního listu. Nechat studenty rozvrhnout a 
Naplánovat svůj výzkum.  Rozdělit  úkoly v týmu. Zapisovat poznámky apod. 
 Navštívit info-centrum, položit zvídavé dotazy pracovníkům, vyhledat a vzít si potřebné brožury 
k tématu. Navštívit zámek s průvodcem – pokládat zvídavé otázky, dělat si poznámky, projít se po 
celém areálu, vyhledat a vyfotit všechny objekty. 
 

6) Následně ve škole na PC nebo doma zpracovat získaný materiál v prezentaci. 

7) Po odevzdání nechat představit všechny práce v PC učebně a společně se třídou vyhodnotit 

nejzdařilejší z nich a odměnit. 
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