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Označení materiálu (přílohy) Téma Anotace 

VY_32_IN_ZE141 
SVĚTOVĚ DĚDICTVÍ UNESCO 

- výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům organizaci UNESCO a vysvětlit kritéria 

výběru památek světového dědictví 

VY_32_IN_ZE142 
BRNO – PAMÁTKA UNESCO - 

výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO vilu Tugendhat v Brně 

VY_32_IN_ZE143 
ČESKÝ KRUMLOV – 

PAMÁTKA UNESCO - výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO Český Krumlov 

VY_32_IN_ZE144 
HOLAŠOVICE – PAMÁTKA 

UNESCO - výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO areál vesnice 

Holašovice 

VY_32_IN_ZE145 
KROMĚŘÍŽ – PAMÁTKA 

UNESCO - výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO arcibiskupský zámek 

a zahrady v Kroměříži 

VY_32_IN_ZE146 
KUTNÁ HORA – PAMÁTKA 

UNESCO - výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO Kutnou horu 

VY_32_IN_ZE147 
LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL 

– PAMÁTKA UNESCO - výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO Lednicko-valtický 

areál 

VY_32_IN_ZE148 
LITOMYŠL – PAMÁTKA 

UNESCO - výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO Litomyšl 

VY_32_IN_ZE149 
OLOMOUC – PAMÁTKA 

UNESCO - výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO sloup nejsvětější 

trojice v Olomouci 

VY_32_IN_ZE150 
PRAHA – PAMÁTKA UNESCO - 

výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO historické centrum 

Prahy 

VY_32_IN_ZE151 
TELČ – PAMÁTKA UNESCO - 

výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO historické centrum 

Telče 

VY_32_IN_ZE152 
TŘEBÍČ – PAMÁTKA UNESCO 

- výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO baziliku sv. Prokopa a 

židovskou čtvrť v Třebíči 

VY_32_IN_ZE153 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – 

PAMÁTKA UNESCO - výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům památku UNESCO poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou 

VY_32_IN_ZE154 
NEHMOTNÉ KULTURNÍ 

DĚDICTVÍ - výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům nehmotné kulturní dědictví,                    

jenž bylo za Českou republiku zapsáno do seznamu 

UNESCO 

VY_32_IN_ZE155 
BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 

UNESCO- výklad 

pomocí PowerPointové prezentace představit 

studentům lokality, které byly v rámci programu 

Člověk a biosféra  zařazeny na seznam UNESCO za 

Českou republiku 



 
 

VY_32_IN_ZE156 
Památky UNESCO v ČR -

opakování         

Pracovní list pro studenty  - poznávání jednotlivých 

památek UNESCO na základě obrazového materiálu 

VY_32_IN_ZE157 

Pracovní list pro studenty  - 

opakování informací o památkách 

UNESCO v ČR formou testových  

úkolů           

Student si má na základě předchozích výkladů  

 ověřit své znalosti základních informací o                  

památkách UNESCO v ČR 

VY_32_IN_ZE158 
PAMÁTKY UNESCO V ČR - 

opakování 

Pracovní list pro studenty  -  opakování informací o 

památkách UNESCO v ČR formou zábavných úloh 

VY_32_IN_ZE159 
Památky UNESCO v ČR -

opakování 

Pracovní list pro studenty  - poznávání jednotlivých 

památek UNESCO na základě obrazového materiálu 

VY_32_IN_ZE160 
Památky UNESCO v ČR -

opakování         

Pracovní list pro studenty  - geografická lokace           

památek UNESCO v ČR na základě práce se slepou 

mapou 

 
 


