
Anotace
Úkolem žáků bude vytvořit imaginární cestovní kancelář, která bude nabízet třídenní poznávací 
zájezd po jedné z evropských zemí. Žáci si formou projektu spracují náplň na tři výletní dny, ve 
kterých seznámí ostatní se zajímavostmi dané země. Pomocí nalezených fotografií představí plán 
své cesty v podobě prezentace na interaktivní tabuli ostatním žákům. Vede k lepší fixaci poznatků 
jak u žáka samotného, tak u posluchačů.
     Žáci jsou ponecháni své vlastní tvořivosti a fantazii. Dobré pro aplikaci kooperačního 
vyučování.

Vypracoval: Jan Kadeřábek
Datum: Leden 2011

Projekt – cestovní 
kancelář

Ročník: 5. 

Předmět: Vlastivěda ( zeměpisná část)

Číslo šablony

VY_52_INOVACE_VL.45.26



Citace použitých materiálů

Vlastní obrázky

Vlastní fotografie – fotoaparát : Panasonic DMC – FZ50

Flags.net: United Kingdom [online]. 2011 [cit. 20.05.2011]. Dostupné z: http://www.flags.net/UNKG.htm

 

http://www.flags.net/UNKG.htm


Projekt – cestovní kancelář

Založ si cestovní kancelář, která podniká třídenní poznávací zájezdy do 
evropských států.

Podmínky založení cestovní kanceláře:

a) Název
b) Vlastní vytvořené logo
c) Jednoduchý upoutávací nástin výletu
d) Plakát, který poslouží jako reklama

Úkol:

Spracuj třídenní poznávací zájezd po zajímavostech jednoho z evropských států 
den po dni s obrazovou dokumentací daných lokalit.

Nakresli vlajku státu, který sis vybral
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Popis
Na této stránce je příklad splnění prvních tří bodů zadání podmínek založení cestovní  
kanceláře a), b) a c) ( Název, Logo a nástin výletu)

1. den – Bath, Salisbury, Poultry Cross, Stonehange

2. den – Windsor, Londýn ( Tower, Tower Bridge, Big Ben aj. zajímavosti 
tohoto města)

3. den – Warwick, Stratford upon Avon, Oxford

Poznejte s námi hlavní město nejstarší evropské demokracie, které má všem 
návštěvníkům co nabídnout. Během tří dnů prohlédneme hlavní části města 
Londýn a jeho okolí jako na příklad starověký hrad Warwick nebo rodiště 
Williama Shakespeara.
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Popis
Na této stránce je ukázka splnění čtvrté podmínky založení cestovní kanceláře, a to 
bodu d) ( Reklamní plakát výletu)
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Popis – Úkol

Na těchto stránkách je ukázka splnění hlavního úkolu po založení cestovní kanceláře.  
Podrobněji rozpracované výletní tři dny.

Den 1.

Nejprve se vydáme autobusem na naší první zastávku do SALISBURY, kde si 
prohlédneme slavnou gotickou katedrálu a centrum zvané POULTRY CROSS. Po té 
se vydáme do údolí řeky Avony k městu BATH, kde se nacházejí staré římské lázně. 
Závěrem dne se vydáme k tradičnímu místu návštěvy a to STONEHANGE.

Lázeňské město Bath

Katedrála v Salisbury

Stonehange



Den 2.

V raních hodinách výjezd autobusem na zámek WINDSOR, sídlo britských 
panovníků ležící na levém břehu řeky Temže a zároveň druhý největší obývaný hrad 
na světě. Po návštěvě tohoto známého místa nás čeká návrat zpět do Londýna, kde si 
prohlédneme známé dominanty. CLOCK TOWER známá věž se zvonem Big Ben, 
HOUSE OF PARLAMENT místo vlády britského království se sněmovnou lordů, 
LONDON EYE velké kolo, TOWER bývalá pevnost později vězení a dnes klenotnice 
britských korunovačních klenot a TOWER BRIDGE legendární sklápěcí dvojdílný 
most. 

  
  

Clock tower

House of Parlament

Windsor

London Eye

Tower Bridge
Tower



Den 3.

Ráno se vydáme na působivý středověký hrad WARWICK z 11. století. Pak se 
přemístíme do města STRATFORD UPON AVON rodiště slavného Williama 
Shakespeara. Nakonec projdeme město proslulé klidem a tichem. Slavné město 
universit OXFORD.

Warwick

Stratford - dům W. Shakespeara

Oxford
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