
1 
 

                 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

Kód ITMS: 26130130051                                         číslo zmluvy: OPV/24/2011 

 

 

 

Metodicko – pedagogické centrum 

 

 

Národný projekt 

 

VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 

Adriána Ocilková 

 

Pamiatky UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavateľ:  Metodicko-pedagogické centrum, 
Ševčenkova 11, 850 01 

Bratislava  
Autor UZ:  Mgr. Adriána Ocilková 
Kontakt na autora UZ:   Základná škola Lúčna, 

Námestie Jána Pavla II. 827/26, 
Vranov nad Topľou 09301 
skola@zslucnavt.edu.sk 

Názov:  PAMIATKY  UNESCO 

Rok vytvorenia:  2014  
Oponentský posudok 
vypracoval:                                      

PaedDr. Blažena Matisová 

ISBN 978-80-565-0693-6 
 
Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.  

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. 

Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou. 



3 
 

 

Obsah: 

Pamiatky UNESCO 
 

 

Dnes  sa s Jožkom vyberieme na zaujímavú exkurziu. Cieľom našej cesty sú pamiatky 

zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Táto medzinárodná organizácia chráni 

približne 900 pamiatok na celom svete. Vyber sa s nami na dlhú, no náučnú exkurziu, ktorá ťa 

vtiahne do rúška tajomstiev histórie. Sleduj a vnímaj pozorne pamiatky UNESCO na dnešnej 

exkurzii, lebo po nej ti položíme s Jožkom pár zaujímavých otázok, ktoré by si mal ľahko 

zvládnuť. Ale my s Jožkom veríme, že sa ti to úspešne podarí. 

 

Mapa pamiatok UNESCO  
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9. Taj Mahal v Indii 

10. Budova opery v Sydney 

Socha slobody v New Yorku: 

K známym pamiatkam v Severnej Amerike patrí Socha slobody. Je symbolom nielen New 

Yorku, ale celého štátu. Američania ju dostali ako dar od Francúzska pri príležitosti stého 

výročia svojej nezávislosti. Umiestnili ju tak, že pasažieri lodí, ktoré priplávajú do 

newyorského prístavu, si ju všimnú ako jeden z prvých objektov v meste. Do zoznamu 

UNESCO sa dostala v roku 1984. Socha je vysoká 46 metrov, spolu s 47-metrovým 

podstavcom je teda vrchol fakle vo výške 93 metrov nad zemou. Socha váži 205 ton. Jej 

koruna so siedmimi lúčmi je symbolom slobody, ktorú má vyžarovať ponad sedem morí do 

siedmich kontinentov. 

                 

                                  

                                                         Socha Slobody v New Yorku 

 

 

Úloha č.1: Ak je podľa teba veta pravdivá, doplň do rámčeka P, ak to nie je pravda,  

doplň N: 

 Sochu slobody dostali Američania od Francúzov  

 Socha slobody nepatrí k pamiatkam UNESCO  

 Socha váži viac ako 300 ton     

 Socha slobody má na hlave 7 lúčov            

 Socha slobody sa nachádza v Južnej Amerike 
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Úloha č.2:Doplň chýbajúce slabiky, aby si dostal úplné slovo: 

 Socha                     body 

                                            UNES                

                                                                             nezá                  slosť 

        New                  

                                        Severná         A                rika     

 

 

 

 

Machu Picchu v Peru: 

Známe aj ako Stratené mesto Inkov je mesto, ktoré vytvorili Inkovia, vo výške 2 430 m n. m. 

na horskom hrebeni v Peru. Objaviteľ mesta sa o stratenom meste dozvedel náhodou z 

ústnych legiend starých Indiánov.  Prečo mesto Inkovia postavili, nikto nevie. Všetky stavby 

na Machu Picchu sú postavené v klasickom inckom architektonickom štýle s leštenými 

stenami pravidelného tvaru. Celý priestor je zložený zo 1400 stavieb vrátane chrámov, 

parkov, rezidencií a obranných útočísk, ktoré sú navzájom pospájané kamennými chodníkmi a 

schodmi. Dodnes sa tu nachádzajú funkčné vodné fontány prepojené  kanálmi, ktoré slúžili 

ako zavlažovací systém. 

       

                             

           

http://sk.wikipedia.org/wiki/Inkovia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peru
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                Machu Picchu                                                            Terasy v Machu Picchu 

Úloha č.3:  V každom riadku sú tri odpovede, z ktorých jedna je správna. Tvojou úlohou je 

nájsť správnu odpoveď a zakrúžkovať ju. 

 Machu Picchu je Stratené mesto: 

 a) Inkov   

b) Egypťanov   

c) Aztékov 

 

 Z koľkých stavieb je celá pamiatka UNSECO postavená? 

 a) 100   

 b) 1400    

c) 5000 

 

 Leštené steny Machu Picchu mali strany: 

 a) nepravidelné   

b) pravidelné   

c) hranaté 

 

 Dodnes sa tam nachádzajú funkčné:  

a) bazény   

b) kúpaliská    

c) vodné fontány 

 

Úloha č.4: Spoj čiarou súvisiace pojmy: 

 stratené                       UNESCO 

 

 pravidelné                                   mesto 

 



7 
 

 pamiatky           tvary 

Eiffelova veža v Paríži: 

Eiffelova veža je kovová konštrukcia postavená v blízkosti rieky Seiny v Paríži. Je najvyššou 

stavbou v Paríži a je jeden z najznámejších symbolov sveta. Veža je pomenovaná po jej 

staviteľovi Gustavovi Eiffelovi. Táto 324 metrov vysoká a 10 100 ton vážiaca architektonická 

dominanta bola uvedená do prevádzky v roku 1889 ako symbol tzv. Svetovej čestnosti a hneď 

sa stala atrakciou hlavného mesta. Vežu navštívilo už viac ako 243 miliónov turistov. Dnes  

všeobecne platí, že  Eiffelova veža je jeden z najkrajších príkladov architektúry sveta. 

Parížania ju  láskyplne volajú Železná dáma. 

 

                                              

                                                             Eiffelova veža 

 

 

Úloha č.5: Pri každej otázke vyber, či je správna  možnosť a) alebo či je to možnosť b). 

  Eiffelova veža je najvyššou stavbou v Paríži.  

A) áno  B) nie 

  Veža má menej ako 300 ton. 

 A) áno B) nie 

  Vežu navštívilo už viac ako 300 miliónov turistov. 

 A) áno  B) nie 

  Parížania Eiffelovu vežu volajú aj Železná dáma.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Seina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%AD%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Gustave_Eiffel
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 A) áno  B) nie 

Úloha č.6: Do vety doplň správne slovo: 

Eiffelova veža je pomenovaná po                                      Eiffelovi. 

 

                                      veža je kovová konštrukcia postavená v blízkosti Seiny v Paríži. 

 

Veža dostala oslovenie aj ako                                         dáma . 

 

Veža je 324 metrov vysoká a váži                                        ton. 

 

V roku                                                 bola veža uvedená do prevádzky. 

 

 

Chrám Svätého  Štefana vo Viedni:  

Dóm sv. Štefana je dominantou rakúskej metropoly- Viedne. Táto gotická katedrála zaberá 

prevažnú časť námestia v centre Viedne . Najznámejšiu rakúsku pamiatku ročne navštívia 

milióny turistov. História stavby siaha až do roku 1147. Kostol prešiel za svoj dlhý život 

mnohými prestavbami a rekonštrukciami a my môžeme obdivovať všetky stopy,  ktoré tu 

história zanechala. Stále slúži aj svojmu pôvodnému účelu a denne sa tu koná 7 bohoslužieb, 

v nedeľu dokonca 10. Katedrála bola počas mnohých historických konfliktov ťažko skúšaná. 

K najrozsiahlejším škodám došlo počas napoleonských vojen a za veľkého požiaru počas 2. 

svetovej vojny v apríli 1945. 

                     

http://sk.wikipedia.org/wiki/Seina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%AD%C5%BE


9 
 

                                                      Chrám svätého Štefana vo Viedni 

Úloha č.7:Podčiarkni, ktorá časť vo vete nie je pravdivá. 

   Dóm sv. Štefana je dominantou nemeckej metropoly. 

  Táto gotická katedrála zaberá prevažnú časť námestia v centre Ruska. 

   História stavby siaha až do roku 1847. 

   Každý deň sa tu vykoná 17 bohoslužieb. 

 

Úloha č.8:Pospájaj slová, ktoré patria k sebe. 

   Rakúska                 katedrála 

  Gotická                  vojny 

  napoleonske           metropola 

   Milióny                  Viedne 

   Centrum                 turistov 

 

 

Pyramídy – (hrobky panovníkov) v Egypte:                           

Egyptské pyramídy  staroveké egyptské pamiatky, ktoré mali obyčajne tvar pravidelného 

štvorbokého ihlana. Väčšinou boli postavené ako hrobky starovekých vládcov- faraónov a ich 

rodinných príslušníkov. Na území dnešného Egypta je okolo sto pyramíd, presný počet nie je 

známy a uvádzané čísla sa rôznia. Najstaršie staroegyptské pyramídy sa nachádzajú západne 

od dnešnej dediny Sakkára. Počet ľudí, ktorí sa mohli podieľať na stavbách tohto typu sa 

odhaduje od niekoľko tisíc až po stotisíc. Chufevova (Cheopsova) v Gíze je najväčšou 

egyptskou pyramídou, jediným zo siedmich antických divov sveta, ktorý prežil do dnešných 

dní. Je vysoká   137 metrov.                                                                                                               

                

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ihlan
http://sk.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pyram%C3%ADda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sakk%C3%A1ra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chufu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sedem_divov_starovek%C3%A9ho_sveta
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                                                 Pyramídy  pri Gíze v Egypte 

Úloha č 9.: Doplň 3 informácie ktoré súvisia so slovom v rámčeku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha č.10: Z rozhádzaných písmen vytvor slová: 

 A                             K                                    R 

 

             O                                 H                                B 

      

 

 

                               A                              G 

                   Í                             Z 

 

 

Egyptské  pyramídy Socha slobody        

v New Yorku 
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    Y                         G                     E                        

                T                                                 P 

 

  

 

 

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve: 

Chrám Vasilija Blaženého je významná pamiatka ruskej architektúry. Nachádza sa na 

juhovýchodnej  strane Červeného námestia v Moskve. Jeho architektúra vyjadruje spojenie 

Ruska s Európou a Áziou. Chrám bol postavený v rokoch 1555-1560 na príkaz Ivana 

Hrozného. Architektom bol podľa jednej verzie Postnik Jakovlev. Podľa nepodloženej 

legendy bol Jakovlev na príkaz Ivana Hrozného po dokončení práce  oslepený. Chrám sa 

skladá z ôsmich samostatných kostolov.  Pristavaná kaplnka Vasilija Blaženého, ktorá dala 

celej stavbe jej druhé, teraz rozšírenejšie meno. Celok bol zavŕšený dobudovaním zvonice v 

roku 1670. Chrám bol mnohokrát prestavovaný a rekonštruovaný.  

 

 

 

                       

                                 Chrám Vasilija Blaženého v Moskve 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1555
http://cs.wikipedia.org/wiki/1560
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Hrozn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1670
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Úloha č.11:Nakresli            k správnej vete: 

1.  Chrám Vasilija Blaženého je významná pamiatka ruskej architektúry.    

 

2. Jeho architektúra symbolizuje spojenie Anglicka s Európou a Áziou. 

 

3. Chrám sa skladá z desiatich viac menej samostatných kostolov. 

 

4. V roku 1588 bola ku stavbe pristavaná kaplnka Vasilija Blaženého. 

 

5. Chrám nebol nikdy prestavovaný a rekonštruovaný. 

 

 

 

 

Úloha č.12:Doplň správnu odpoveď na miesto ...............: 

 

1. Chrám sa nachádza na juhovýchodnej strane......................................................     

 v Moskve. 

A) Čierneho námestia 

B) Žltého námestia 

C) Červeného námestia 

D) Veľkého námestia 

 

2. Chrám bol postavený v rokoch ................................... na príkaz Ivana Hrozného 

A) 1600-1690 

B) 1870-2013 

C) 1440-1563 

D) 1555-1560 

 

3. V roku 1588 bola ku stavbe pristavaná ..................................  Vasilija Blaženého. 

A) kaplnka 

B) zvonica 

C) veža 

D) izba 

        

4. Celok bol zavŕšený dobudovaním zvonice v roku .................. . 

A) 1760 

B) 1670 

C) 1502 

D) 1978 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1588
http://cs.wikipedia.org/wiki/1588


13 
 

Veľký čínsky múr: 

Veľký čínsky múr  je starý systém opevnení, ktorý sa ťahá naprieč severnou Čínou. V dnešnej 

podobe bol vybudovaný za dynastie Ming v období od konca 15. storočia do začiatku 17. 

storočia. Jeho účelom bolo chrániť Čínu pred mongolskými vpádmi. Múr sa tiahne v dĺžke 

6 700 km; východný začiatok má v Šang-haji. Múr v niektorých úsekoch prebieha v 

niekoľkých líniách a vytvára odbočky, na iných miestach je naopak prerušený. Na stavbu bolo 

nasadených státisíce ľudí, predovšetkým zajatcov a trestancov. Veľký múr sa obvykle tiahne 

v ťažko dostupnom teréne po hrebeňoch hôr. Celkový počet veží sa odhaduje na 25 000. Vo 

väčších odstupoch boli budované kasárne, zásobovacie skladištia a veliteľstvá. 

                                                                              

  

                      Veľký čínsky múr                              Vnútrajšok strážnej veže blízko Pekingu        

Úloha č.13: V osemsmerovke nájdi tieto pojmy:                                                                 

Čína, múr, veža, Peking, nájazdy, trestanci, útok, vojsko, kasárne, pohorie 

 

P E K I N G E R F T 

A E N R Á S A K L R 

T M E I R O H O P E 

Y Z V O J S K O P S 

A M E O I R V D F T 

T Ú Ź L N F T N H A 

F R A Y D Z A J Á N 

H G L Y Ú T O K O C 

Ć Í N A T E J M N I 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dynastie_Ming&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/15._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/17._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/17._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mongolsko


14 
 

 

Taj Mahal v Indii: 

Tádž Mahal je stavba pri Ágre v Indii. Pozostáva z hlavnej budovy obklopenej štyrmi 

minaretmi (vežičkami), mešity na západe (čiže smerom k Mekke) a domu pre hostí na 

východe. Podľa prevažujúceho oficiálneho názoru je to mauzóleum, ktoré postavil Šáhdžahán 

na pamiatku svojej ženy Mumtázmahal. Podľa oficiálneho zápisu UNESCO sa stavba začala 

v roku 1631 a skončila roku 1648. Stavalo ju vyše 20 000 remeselníkov z celej južnej, 

strednej a východnej Ázie. Vraví sa, že na architektonickom stvárnení sa mali podieľať jeden 

Francúz a istý Benátčan.  Stavebný materiál bol dopravený z celej Indie a Ázie. Použilo sa 

vyše 1000 slonov a 28 rôznych druhov drahokamov a polodrahokamov bolo zasadených do 

mramoru.  

            

                                                  Taj Mahal v Indii 

 

 

    Úloha č.14:Ktorá bublinka nie je správna, prečiarkni ju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 000 remeselníkov 

 stavba sa začala v 

roku 1631 

 Tádž Mahal je stavba 

v Indii  

  

 

 stavebný materiál bol 

dopravený Afriky 

 použilo sa vyše 2000 

slonov 

 nie je to mauzóleum 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%81gra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mekka
http://sk.wikipedia.org/wiki/1631
http://sk.wikipedia.org/wiki/1648
http://sk.wikipedia.org/wiki/Drahokam
http://sk.wikipedia.org/wiki/1631
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Úloha č.15:Ak je tvrdenie správne, nakresli tam  

 

Táj Mahal pozostáva z hlavnej budovy obklopenej troma minaretmi. 

 

Šáhdžahán postavil Taj Mahal na pamiatku svojej ženy Mumtázmahal. 

 

 

Budovu stavalo vyše 20 000 remeselníkov z celej južnej, strednej a východnej Ázie. 

 

Stavebný materiál bol dopravený z celej Indie a Ázie.  

 

 

 

Budova opery v Sydney: 

Sydney Opera House  je opera v Sydney v Austrálii. Od roku 2007 patrí medzi 

lokality svetového dedičstva UNESCO. Ide o prvú stavbu zapísanú na tento zoznam ešte 

počas života autora. Architektom stavby bol Jörn Utzon. Vďaka tejto budove sa metropola, 

akou je Sydney, zaradila na medzinárodnú mapu významných miest. Je jednou z 

najznámejších budov na svete, možno povedať, že aj jedinou stavbou reprezentujúcou mesto 

či dokonca celý kontinent. Budova opery je príkladom zvláštnej škrupiny. Jej stavba bola 

realizovaná v rokoch 1959 – 1973 .        

            

      

 Budova opery v Sydney                                                   Nočný  pohľad na operu v Sydney 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://sk.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
http://sk.wikipedia.org/wiki/2007
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rn_Utzon
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://sk.wikipedia.org/wiki/1959
http://sk.wikipedia.org/wiki/1973
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Úloha č.16:Je tvrdenie správne?  

 Opera od roku 2007 patrí medzi lokality štátneho dedičstva UNESCO. 

A) Áno 

B) Nie 

 

Ide o prvú stavbu zapísanú na zoznam UNESCO ešte počas života autora. 

A) Áno 

 

B) Nie 

 

Budova opery je príkladom zvláštnej gule. 

A) Áno 

B) Nie 

 

Mayské pyramídy v Mexiku: 

Chichén Itza je veľké archeologické nálezisko, ktoré postavili Mayovia. Nachádza  sa na  

polostrove Yucatán v Mexiku. Najznámejšia je 30 metrov vysoká pyramída Kukulkána. Je 

vybudovaná ako 9 stupňová a na každej zo 4 strán boli postavené schodištia. Každé z nich 

malo 91 schodov. Ak k celkovému počtu schodov doplníme vrchnú plošinu, dostaneme sa k 

číslu 365, t.j. k počtu dní v roku. Chichén Itza je známa aj  najväčším zachovalým ihriskom 

loptových hier v Mexiku, ktoré meria 91x36 metrov. V areáli Chichén Itza stojí tiež stavba 

observatória, ktorá bola taká dokonalá, že kňazi mohli bezpečne určovať presný čas. Lokalita 

Chichén Itza je súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 1988. 

 

 

           

                       Chichén Itzá                                                         Kolonáda tisícich stĺpov 

http://sk.wikipedia.org/wiki/2007
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1nsky_polostrov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mexiko
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       Úloha č.17:Zakrúžkuj ten             ,  ktorého veta je správna : 

 

Najznámejším stavebným dielom Chichén Itza je 30 metrov vysoká pyramída          

Kukulkána. 

 

Je vybudovaná ako 9 stupňová a na každej zo 4 strán boli postavené schodištia. 

 

Chichén Itza je známa aj  najväčším zachovalým ihriskom bojových hier v Mexiku. 

 

Lokalita Chichén Itza je súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku   

1888. 

 

 

Úloha č.18: K obrázkom doplň – názov pamiatky a miesto, kde sa pamiatka nachádza:  
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Úloha č.19: K číslu  v tabuľke doplň  názov pamiatky UNESCO: 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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