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Anotace 

• Digitální učební materiál je určen do výuky 

vlastivědy pro žáky 5. ročníku pro práci s 

dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. 

• Prezentace slouží k rozšíření učiva, je součástí 

tématického okruhu Místo, kde žijeme (sousední 

státy ČR). 

• Prezentace je zaměřena na kulturní a přírodní 

památky v Polsku, zapsané na seznam 

světového kulturního dědictví UNESCO. 



POLSKO 

PAMÁTKY UNESCO 



Bělověžský prales 

 leží na východě na hranicích s Běloruskem 

 je to zbytek původního pralesa o rozloze asi 100 km2 


 biosferická rezervace, je zde velké množství živočišných 

   i rostlinných druhů 



Hala století ve Vratislavi 

 budova postavená v letech 1912 – 1913 podle projektu Maxe Berga ke stému 

   výročí vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska 

 architektonický celek tvoří kromě samotné Haly také Pavilon čtyř kopulí, 

   Pergola a Jehlice 



hrad Malbork (severní Polsko) 

 křižácký hrad byl postaven ve 13. století 

 je dominantou okresního města Malbork 

 skládá se ze tří částí: Podzámčí, Středního hradu a Vyššího hradu 

 je to největší gotická stavba na světě a současně největší stavba z cihel na světě 



Osvětim 

  největší německý nacistický koncentrační a vyhlazovací 

   tábor během 2. světové války (1940 – 1945) v Němci okupovaném 

   Polsku 

 zemřeli v něm více než 3 miliony lidí, z nichž asi 90% byli Židé 

 většina z nich byla zavražděna v plynových komorách 

 v r. 1947 zde založilo Polsko muzeum k uctění památky obětí 



Solný důl Wieliczka 

 nachází se pod městem Wieliczka nedaleko Krakova 

 byl v provozu od 13. do 21. století 

 patří k nejstarším světovým solným dolům 

 důl je 327 m hluboký, celková délka chodeb dosahuje 300 km 

 turisté si mohou prohlédnout 3,5 km dlouhou trasu 



město Krakov 
 historická metropole v jižním Polsku, více než 6 tisíc historických objektů 

 nejstarší část města se nachází na opevněném Wawelském návrší 

 město bylo pod vládou knížete Svatopluka z Velkomoravské říše a knížat 

   z rodu Přemyslovců (Boleslava I., Boleslava II., Boleslava Chrabrého) 

 v r. 1038 za vlády Kazimíra I. Obnovitele se stal Krakov hlavním městem 

 historické památky: Wawelské návrší (Katedrála, Královský hrad, Dračí jáma), 

   Krakovský rynek (kostel sv. Vojtěcha), bývalá židovská čtvrť Kazimierz 

   (Synagoga Stara),… 

   

Wawelské návrší 
 

Královský hrad 



Varšavské staré město 

 nejstarší historická čtvrť Varšavy 

 Varšavské staré město bylo založeno ve 13. století 

 před r. 1339 bylo opevněno cihlovmi hradbami 

 nachází se zde: Staroměstské náměstí, historické domy, městské hradby, 

   barbakán (obrana brány), katedrála sv. Jana 



To byly jen některé památky 

v Polsku zapsané na seznam 

UNESCO. 

Zapamatovali jste si je? 



Poznáte polskou památku 

UNESCO? 

Osvětim 



Poznáte polskou památku 

UNESCO? 

 

solný důl  

Wieliczka 



Poznáte polskou památku 

UNESCO? 

 

  Hala století  

Ve Vratislavi 



Poznáte polskou památku 

UNESCO? 

Varšavské 

staré 

město 



Poznáte polskou památku 

UNESCO? 

hrad 

Malbork 



Poznáte polskou památku 

UNESCO? 

 

Bělověžský 

prales 



Poznáte polskou památku 

UNESCO? 

 

  Krakov 
(Královský hrad) 



Použité zdroje: 

• File:Uwaga! Kraina żubra.JPG. In: RADOSŁAW DROŻDŻEWSKI. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 24. 7. 2012 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uwaga!_Kraina_%C5%BCubra.JPG?uselang=cs  

• Soubor:Puszcza Białowieska - orientacyjne położenie.png. In: PEŁNIK. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10. 3. 2012 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Puszcza_Bia%C5%82owieska_-_orientacyjne_po%C5%82o%C5%BCenie.png  

• File:Puszcza Białowieska stanowisko 2 13.07.2009 p.jpg. In: PRZYKUTA. Wikipedia: the free encyclopedia 
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 3. 8. 2009 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puszcza_Bia%C5%82owieska_stanowisko_2_13.07.2009_p.jpg?uselang=
cs 

• Soubor:Centennial Hall in Wrocław and Zoo Wrocław 1.jpg. In: ROBERT NIEDŹWIEDZKI. Wikipedia: the free 
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11. 10. 2010 [cit. 2013-04-16]. Dostupné 
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Centennial_Hall_in_Wroc%C5%82aw_and_Zoo_Wroc%C5%82aw_1.jpg 

• File:Iglica we Wroclawiu.jpg. In: JULO. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001-, 18. 5. 2006 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iglica_we_Wroclawiu.jpg?uselang=cs   

• File:Malbork zamek zblizenie.jpg. In: TOPORY. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001-, 6. 12. 2009 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malbork_zamek_zblizenie.jpg?uselang=cs  

• Soubor:Birkenau gate.JPG. In: ANGELO CELEDON AKA LITO SHEPPARD. Wikipedia: the free encyclopedia 
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23. 8. 2006 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Birkenau_gate.JPG  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puszcza_Bia%C5%82owieska_stanowisko_2_13.07.2009_p.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puszcza_Bia%C5%82owieska_stanowisko_2_13.07.2009_p.jpg?uselang=cs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Centennial_Hall_in_Wroc%C5%82aw_and_Zoo_Wroc%C5%82aw_1.jpg


Použité zdroje: 

• Soubor:Strazni vez Auschwitz.JPG. In: RADUZ. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-, 29. 9. 2007 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Strazni_vez_Auschwitz.JPG  

• File:Groty Kryształowe.jpg. In: ROCKER1984. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-, 11. 8. 2007 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groty_Kryszta%C5%82owe.jpg?uselang=cs  

• Soubor:Wieliczka salt mine.jpg. In: CEZARY P. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-, 25. 9. 2007 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wieliczka_salt_mine.jpg  

• Soubor:Krakow-Wawel-Courtyard.jpg. In: LEIF ARNE STORSET. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 13. 8. 2005 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krakow-Wawel-Courtyard.jpg  

• File:Warsaw-Castle-Square-2.jpg. In: OLAF1541. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-, 29. 12. 2005 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw-Castle-Square-2.jpg?uselang=cs  

•  www.office.microsoft.com 


