Webquest o Wrocławi
a) Výběr:
Rozdělte se do šesti skupin. Každá ze skupin si vybere jedno z následujících zajímavých míst ve
Wroclawi nebo její blízkosti. Ujistěte se, že každá skupina si vybrala jiné místo!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tumský ostrov – ostrov s katedrálou a s gotickými a románskými kostely;
Africarium –zoologická zahrada, nachází se tam i podvodní tunel, kde můžete pozorovat
bohatý život pod vodní hladinou, např. vzácné africké mořské živočichy;
Raclawické panorama– muzeum umění. Zde si můžete prohlédnout panoramatický obraz,
který znázorňuje jednu z nejslavnějších polských bitev;
Hala Ludowa (Hala století) – nádherná budova, která se využívá pro výstavy a koncerty a její
krásné okolí;
Arboretum ve Wojsławicích – jedna z největších rododendronových zahrad na světě;
Zámek Książ – překrásný zámek v horách nedaleko Wroclawi.

b) Příprava:
V rámci vaší skupiny si připravte prezentaci o zajímavém místě, které jste si zvolili. Zkuste vyhledat
informace o těchto místech na internetu, nezapomeňte použít také fotografie nebo videa.
Poznamenejte si také, které z nalezených informací vám připadají nejzajímavější nebo případně, co
se vám nelíbí. Můžete si vyhledat vlastní zdroje nebo můžete použít níže uvedené odkazy:

1.

Tumský ostrov
https://www.radynacestu.cz/magazin/tumsky-ostrov/
http://www.svatosi.cz/?p=943703
https://www.turistika.cz/mista/ostrov-tumski-ve-wroclawi/detail

2.

Africarium
http://kvetevropy.cz/index.php/zajimavosti-a-pamatky/77-afrikarium-po-cele-africe-zajediny-den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_zahrada_ve_Vratislavi
https://euzelva.cz/zoo-wroclaw-polsko

3.

Raclawické panorama
http://ara.cz/polsko/wroclaw/raclawicke-panorama
https://goout.net/cs/muzea/raclawice-panorama/imlb/

4.

Hala století
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hala_stolet%C3%AD_ve_Vratislavi
https://www.archiweb.cz/b/hala-stoleti-die-breslauer-jahrhunderthalle
https://www.kamsevydat.cz/wroclaw-hala-stoleti/

5.

Arboretum ve Wojsławicích

https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g2427067-d4200398-ReviewsArboretum_Wojslawice-Niemcza_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Botanick%C3%A1_zahrada_ve_Vratislavi

6.

Zámek Książ
https://www.radynacestu.cz/magazin/zamek-ksiaz/
https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/zamek-ktery-mel-byt-sidlem-hitlera-ijantarove-komnaty.A081003_144841_igsvet_tom
https://www.polsko.travel/cz/novinky/navstivte-zamek-ksiaz

c) Nyní si vyberte jednu ze skupin, které pracovaly na jiném tématu a představte jim, co jste se o
vašem zajímavém místě dověděli. Postupujte podle následující osnovy:
- ukažte jim fotografie;
- prodiskutujte s nimi, co se vám zdá na tomto místě nejzajímavější a také, jestli jste našli něco, co
se vám nelíbí;
- zamyslete se, jestli máme podobná místa i v naší zemi;
- která z těchto míst byste doporučili navštívit a proč?
d) Pokud máte dostatek času, můžete takto postupovat od skupiny ke skupině. Pokud ne, krátce
sdělte vaše poznatky před celou třídou.

