
A VISIT TO PRAGUE - WEBQUEST 

Description 

The City of a Hundred Spires – this is how the capital of Czech Republic is often called. In 

actual fact, there are several thousands of spires in Prague, bigger or smaller ones. And 

when you add all the churches and important buildings, you will realize that it is absolutely 

impossible for a visitor to see all of them. So what to choose? Where to stay? Where to eat? 

How not to get lost in Prague’s public transportation network? This is what your task will be. 

To plan an unforgettable weekend in Prague, to recommend what you think is worth seeing 

and to provide all the necessary information. Maybe you will like your plan so much that it will 

inspire you to decide how to spend your free time.   

Task 

Your task will be to make a plan for a weekend in Prague for your foreign friends. You will 

work in groups of six. The outcome of your work will be a schedule of activities for the 

weekend. This will be a structured document accompanied by images. Remember that there 

will be a lot of competition between the teams. That’s why your plan should be detailed and 

original. If you’re actually expecting visitors from abroad, they will certainly make use of your 

plan. Your output will also include information for your classmates about interesting websites 

you come across during your work. You will recommend and describe these resources after 

the completion of the project.  

Procedure 

Assign roles for the members of your team. Roles: 

Preservationist 1: Their task is to make a plan for Saturday. He or she finds information 

about opening hours, admission, and information about sights (not necessarily only about 

sights). Furthermore, it is their task to make a summary of the information in short 

paragraphs and add some images. He or she must communicate with preservationist 2 so 

that they don’t make same plans for both days.  

Preservationist 2: Their task is to make a plan for Sunday. See Preservationist 1. 

Good hostess: Her task is to take care of accommodation (hotel, hostel) and food 

(restaurants, pubs, fast food). It is necessary for her to communicate with other members of 

the team so that she can make a timetable for the meals. Remember to find out whether 

there is a non-meat option for vegetarians. 

Event manager: His task is to make a plan for Saturday evening (cinema, theater, pool, 

bowling, board games). The program should last for at least two hours. After a discussion 

with Preservationist 1 and Good hostess, he decides when the program starts.  

Traffic engineer: His job is to communicate with all members, arrange transport and plan the 

itinerary. He ensures a clear and comprehensive description of routes and connections. He 

uses maps if necessary. He is responsible for checking the timetable. He makes sure that 

different parts of the plan don’t overlap.  

Translator: His job is to translate the plan into a foreign language (this depends on the 

visitors and the translator’s knowledge – it will most likely be English). He tries to deliver the 



best translation possible using his knowledge, dictionaries and the Internet. Links to pages 

with information in foreign languages can be a good supplement to the translation.  

The roles have been assigned, but this doesn’t mean that you will work on your own or you 
won’t be speaking together. This is teamwork so you need to communicate and find a 
common format of recording the information. You must advise and help each other.  

This means that the translator will not wait until he receives the text to translate. He will help 
the others with their tasks (and plans the translation as does it) and the others will help him. 
They can collect the links to English language versions of websites. It is not prohibited to 
include these in the plan.  

The outcome, as we have said, will be a structured text accompanied by images. If it is 
possible for you to print the plan, do so after your teacher checks it. Otherwise, consult your 
teacher and ask him to print it out for you. Your plan will look more interesting in the printed 
form and will be easier to compare with others.  
 

Resources 

This is a list of recommended websites you can use to find the information. You can also use 

Google, other search engines and your own experience to find better sources of information. 

Preservationists 

http://www.prahainfo.cz/encyklopedie/Pam%E1tky    sights 

http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/nejznamejsi_prazske_pamatky    sights 

http://www.atlasceska.cz/praha/    sights 

http://www.zoopraha.cz/cs/    zoo 

http://stovezata.praha.eu/index.html    spires 

http://www.petrinska-rozhledna.cz/    Petřín 

http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/index.shtml    Prague castle 

http://www.praha-vysehrad.cz/    Vyšehrad 

 

Good hostess 

Restaurants 

http://www.lomp.cz/katalog/restaurace/?filtrWhere=praha 

http://www.superjidlo.cz/katalog/restaurace/praha/ 

http://www.zlatestranky.cz/firmy/Praha/q_restaurace/1/ 

http://www.zlatestranky.cz/firmy/Praha/q_mcdonalds/1/    McDonald’s 



http://www.kfc.cz/index.php?sec=seznam-restauraci    KFC 

http://www.firmy.cz/cestovni-sluzby-a-pohostinstvi/restauracni-a-pohostinske-

sluzby/restaurace/pizzerie/reg/praha pizzerie 

Hotels 

http://www.booking.com/city/cz/prague.cs.html 

http://www.phl.cz/ 

http://www.czechhotels.net/cs/hotels/praha 

http://www.atlasceska.cz/praha/    accommodation 

 

Event manager 

http://www.paluba.cz/    board games 

http://programy.sms.cz/kultura/    cinemas, theaters, exhibitions.. 

http://dokina.tiscali.cz/    cinemas 

http://www.atlasceska.cz/praha/    concerts, cinemas, theaters, museums... 

http://www.sportpraha.cz/sportoviste/37-Kulecnik_a_sipky/    pool, bowling... 

http://www.kdesportovat.cz/    bowling... 

 

Traffic engineer 

http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/ 

www.mapy.cz 

 

Translator 

http://www.slovnik.cz/ 

http://slovnik.seznam.cz/ 

http://slovniky.centrum.cz/ 

http://www.online-slovnik.cz/    only English 

http://www.google.cz/dictionary 

http://slovnik.nettown.cz/    only English 

Source: webquest.cz 



NÁVŠTĚVA PRAHY - WEBQUEST 

Popis 

Praha Stověžatá – takto je často nazýváno naše hlavní město. Pražských věží a věžiček je 

však ve skutečnosti několik tisíc. Když k tomu připočteme všechny kostely a další významné 

budovy, je nemožné pro návštěvníka shlédnout vše. Co tedy vybrat? Kde se ubytovat? Kde 

se najíst? A jak se má cizinec vyznat v pražské dopravní síti? To vše bude vaším úkolem. 

Naplánovat jeden úžasný víkend v Praze, doporučit, co podle vás stojí za to vidět a dodat 

všechny potřebné informace. Třeba se vám váš plán nakonec natolik zalíbí, že se jím budete 

inspirovat při rozhodování, jak zaplnit svůj volný čas. 

Úkol 

Úkolem vašeho týmu bude vytvořit plán na víkend v Praze pro vaše kamarády z cizí země. 

Rozdělte se na týmy po 6 lidech. Výstupem práce týmu bude kompletní plán celého víkendu 

v podobě strukturovaného textu doplněného obrázky. Nezapomeňte, že ostatní vám budou 

vytvářet velkou konkurenci, proto je třeba zaujmout svou originálností a propracovaností 

plánu. Pokud se k vám opravdu chystá návštěva z ciziny, jistě se bude vaším doporučením 

řídit. Součástí vašeho výstupu bude navíc informace pro ostatní spolužáky o zajímavých 

stránkách, na které jste během práce narazili, a něčím vás zaujaly. Tyto stránky ústně 

doporučíte a předvedete po skončení projektu v následující hodině. 

Postup 

Přiřaďte si uvnitř týmu jednotlivé role. Role: 

památkář1: Má za úkol připravit program na sobotu. Zjištuje otvírací dobu, vstupné, 

informace o památkách (nemusí jít pouze o památky). Dále je jeho úkolem, sepsat informace 

o vybraných místech do krátkých odstavců a doplnit je obrázky. Je nutná komunikace s 

památkářem2, aby nenaplánovali stejný program na oba dny. 

Památkář2: Má za úkol připravit program na neděli. viz památkář1 

dobrá hostitelka: Jejím úkolem je postarat se o ubytování (hotel, ubytovna, ...) a stravování 

(restaurace, hospody, fastfoody,...). Je nutná komunikace s ostatními z týmu, aby mohla určit 

časový harmonogram jídel. Nezapomeňte zjistit zda je možná i varianta vegetariánského 

jídla. 

tvůrce večerní zábavy: Jeho úkolem je postarat se o program na sobotní večer (kino, divadlo, 

kulečník, bowling, deskové hry, …). Program by měl trvat alespoň dvě hodiny, dohodne se s 

památkářem1 a dobrou hospodyňkou, kdy může program začít. 

dopravní technik – Jeho úkolem je komunikovat se všemi členy a propojit jejich místa pomocí 

městské hromadné dopravy. Dbá na jasný a přehledný popis spojů, cesty může doplňovat 

různými mapkami. Zodpovída za kontrolu časového harmonogramu. Ujistí se, že se 

jednotlivé části plánu nepřekrývají 

překladatel: Jeho úkolem je přeložit celý plán do cizího jazyka (záleží na návštěvnících a na 

znalostech překladatele - nejspíše tedy půjde o překlad do angličtiny). Pokusí se o co 

nejlepší překlad, jaký pomocí svých znalostí, slovníků a internetu dovede. Vhodným 

doplněním můžou být odkazy na stránky k tématu v cizím jazyce. 



Role jsou sice rozdělené, ale neznamená to, že budete pracovat každý sám a od teď už 
spolu ani nepromluvíte. Jde o týmovou práci, a proto je třeba komunikovat, domlouvat se na 
stejném formátu zápisu informací. Musíte si navzájem radit i pomáhat. 

To znamená, že překladatel nebude čekat, až mu někdo předá hotový text na přeložení, 
pomůže ostatním s jejich úkolem (v průběhu přemýšlí o vhodném překladu) a ostatní pak na 
oplátku zase pomohou jemu, například tím, že budou mít uložené odkazy na anglické verze 
stránek k tématu. Určitě není zakázáno, vkládat do plánu odkazy na anglické stránky, 
naopak. 
 

Výstupem, jak už jsme řekli, bude strukturovaný text vhodně doplněný ilustračními obrázky. 

Má-li někdo z vás možnost tento plán vytisknout, učiňte tak nejlépe po zkontrolování 

učitelem. V opačném případě se zkuste domluvit s vaším vyučujícím, jistě vám s vytisknutím 

pomůže. Ve vytistěné podobě bude váš plán vypadat zajímavěji a bude 

jednodušší srovnávání s ostatními.  

Zdroje 

Zde máte návrhy možných stránek pro hledání informací, ale určitě můžete použít google a 

svoje vyhledávací schopnosti a vlastní zkušenosti a najít si lepší zdroje informací. 

památkáři: 

http://www.prahainfo.cz/encyklopedie/Pam%E1tky    památky 

http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/nejznamejsi_prazske_pamatky    památky 

http://www.atlasceska.cz/praha/    památky 

http://www.zoopraha.cz/cs/    zoo 

http://stovezata.praha.eu/index.html    věže 

http://www.petrinska-rozhledna.cz/    Petřín 

http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/index.shtml    Pražský hrad 

http://www.praha-vysehrad.cz/    Vyšehrad 

 

dobrá hostitelka: 

restaurace 

http://www.lomp.cz/katalog/restaurace/?filtrWhere=praha 

http://www.superjidlo.cz/katalog/restaurace/praha/ 

http://www.zlatestranky.cz/firmy/Praha/q_restaurace/1/ 

http://www.zlatestranky.cz/firmy/Praha/q_mcdonalds/1/    Mc donalds 

http://www.kfc.cz/index.php?sec=seznam-restauraci    KFC 



http://www.firmy.cz/cestovni-sluzby-a-pohostinstvi/restauracni-a-pohostinske-

sluzby/restaurace/pizzerie/reg/praha pizzerie 

hotely: 

http://www.booking.com/city/cz/prague.cs.html 

http://www.phl.cz/ 

http://www.czechhotels.net/cs/hotels/praha 

http://www.atlasceska.cz/praha/    ubytování 

 

tvůrce večerní zábavy: 

http://www.paluba.cz/    klub deskových her 

http://programy.sms.cz/kultura/    kina, divadla, výstavy,.. 

http://dokina.tiscali.cz/    kina 

http://www.atlasceska.cz/praha/    koncerty, kina, divadla, muzea,... 

http://www.sportpraha.cz/sportoviste/37-Kulecnik_a_sipky/    kulečník, bowling,... 

http://www.kdesportovat.cz/    bowling... 

 

dopravní technik: 

http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/ 

www.mapy.cz 

 

překladatel: 

http://www.slovnik.cz/ 

http://slovnik.seznam.cz/ 

http://slovniky.centrum.cz/ 

http://www.online-slovnik.cz/    pouze AJ 

http://www.google.cz/dictionary 

http://slovnik.nettown.cz/    pouze AJ 

Zdroj: webquest.cz 


