Procházky Prahou - procházky jsou řazeny podle věku žáků
Královská cesta II.

Místo:
Dům U Zlatého prstenu, sraz účastníků před Prašnou bránou
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
Délka trvání:
60–90 minut
Vzdělávací oblasti:
MŠ-Dítě a svět, Dítě a společnost, ZŠ-Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Vhodné pro děti ve věku 5-9 let, MŠ, 1. st. ZŠ (1. a 2. třída)
Vycházka vede od Prašné brány až ke Karlovu mostu. Povíme si, jak vypadal královský
průvod. Děti se cestou stanou součástí středověkého tržiště a vyberou pro krále správné
korunovační klenoty. Součástí programu jsou názorné obrazy a pracovní list s
vystřihovánkou.
Sraz účastníků u Prašné brány.
Program volně navazuje na program Královská cesta I. Oba programy je možné absolvovat i
samostatně.

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 24 dětí). Během programu je povoleno
fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem na výše uvedeném emailu.

Staroměstské náměstí známe nejen z pověstí

Místo:
Dům U Zlatého prstenu, sraz účastníků pod Staroměstským orlojem
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
Délka trvání:
60–90 minut
Vzdělávací oblasti:
MŠ-Dítě a svět, Dítě a společnost, ZŠ-Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Vhodné pro děti ve věku 5-9 let, MŠ, 1. st. ZŠ (1. a 2. třída)
Vysvětlíme si, k čemu slouží radnice, povíme si, kdo podle pověsti sestrojil pražský orloj, jak
to bylo ve skutečnosti, připomeneme si, proč se dům na náměstí jmenuje U Zvonu či proč
kdysi na náměstí „pršely žáby“. Součástí programu jsou názorné obrazy a pracovní list s
vystřihovánkou.
Sraz účastníků pod staroměstským orlojem.
Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je
pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem na výše uvedeném emailu.

Karlův most – příběhů dost!

Místo:
Dům U Zlatého prstenu, sraz účastníků na Křižovnickém náměstí
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
Délka trvání:
60–90 minut
Vzdělávací oblasti:
MŠ-Dítě a svět, Dítě a společnost, ZŠ-Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Vhodné pro děti ve věku 5-9 let, MŠ, 1. st. ZŠ (1. a 2. třída)
Při procházce na Karlově mostě poznají žáci Otce vlasti, dozvědí se, k čemu slouží Bradáč,
budou hledat ledňáčky, ale seznámí se i s muži, kteří přinesli Slovanům písmo a dozvědí se,
kdo stojí „jako svatý na mostě“. Součástí programu jsou názorné obrazy a pracovní list s
vystřihovánkou.
Sraz účastníků na Křižovnickém náměstí.

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je
pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem na výše uvedeném emailu.

V Královské zahradě – tulipánů habaděj!

Místo:
Dům U Zlatého prstenu, Sraz účastníků: před vstupem do zahrady u Královského letohrádku.
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
Délka trvání:
60–90 minut
Vzdělávací oblasti:
MŠ-Dítě a svět, Dítě a společnost, ZŠ-Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Upozornění:
Vycházka se koná pouze během turistické sezóny od dubna do října.
Vhodné pro děti ve věku 5-9 let, MŠ, 1. st. ZŠ (1. a 2. třída)
Děti se v Královské zahradě dozvědí, pro koho král Ferdinand nechal zbudovat letohrádek,
proč Zpívající kašna zvoní jako zvonečky, či jak pan král sportoval. Součástí programu jsou
názorné obrazy a pracovní list s omalovánkou.
Sraz účastníků na tramvajové zastávce Královský letohrádek.
________________________________________________________________________

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je
pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem na výše uvedeném mailu.

Starým Městem po stopách Karla IV.

Místo:
Dům U Zlatého prstenu, Vycházka
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
Vhodné zejména pro 9-11 let, MŠ, 3.-5. tř.1. st. ZŠ
Délka trvání:
90 minut
3. – 5. třída
Lektor žákům představí důležitá místa spjatá s životem ve středověkém královském městě v
době panování Karla IV. Zastaví se například před Karolinem, v místě soukenických kotců, u
městské školy nebo před domem rychtáře. Během vycházky lektor používá pro větší
názornost velkoformátové obrázky.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Sraz účastníků na Staroměstském náměstí před domem U Kamenného zvonu.
________________________________________________________________________
Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč
Na program se objednávejte minimálně týden předem na výše uvedeném emailu.

Procházka Podskalím
Místo:
Podskalská celnice na Výtoni
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia
Délka trvání:
45 - 50 minut

MŠ a 1. stupeň ZŠ
K vyprávění o minulosti a řemeslech Starého Podskalí lektor využívá sochy a malby na
domech, pověsti a bájné postavy české historie. Při volbě trasy a výkladu vychází z průvodce
Naučná stezka Starým i novým Podskalím autora historických knih o Praze a kurátora
Muzea hlavního města Prahy PhDr. Jana Jungmanna.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět
2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
O životě na Vltavě v minulosti, o rázu Starého Podskalí a jeho vývoji v čase vypráví lektor na
základě výzdoby budov, pověstí a dávných postav české historie. Při volbě trasy a výkladu
vychází z průvodce Naučná stezka Starým i novým Podskalím autora historických knih o
Praze a kurátora Muzea hlavního města Prahy PhDr.Jana Jungmanna.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
střední školy a vyšší gymnázia
Lektor seznámí účastníky vycházky s životem na Vltavě a vývojem Podskalí v čase
prostřednictvím uměleckých děl na budovách. Při volbě trasy a výkladu vychází z průvodce
Naučná stezka Starým i novým Podskalím autora historických knih o Praze a kurátora
Muzea hlavního města Prahy PhDr. Jana Jungmanna.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura
Sraz účastníků před Podskalskou celnicí na Výtoni.
Poznámka: Program je možné spojit s programem v expozici Podskalské celnice dle
nabídky. Vstupné se hradí zvlášť za program a za vycházku.
________________________________________________________________________
Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 20 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné
fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem na výše uvedeném emailu.

Po stopách II. stavovského povstání
Místo:
Dům U Zlatého prstenu, Vycházka

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia
Délka trvání:
90 minut
Vhodné zejména pro:
6. – 9. třída
6. – 9. třída
Vycházka v okolí Staroměstského náměstí představí žákům některá místa, která dodnes
připomínají náboženskou různorodost předbělohorské Prahy a osudy některých účastníků II.
stavovského povstání. Žáci si s lektorem nacvičí znalost stavovského rozložení tehdejší
společnosti, s pomocí obrazového materiálu porovnají podobu některých památek před a po
stavovském povstání. Součástí programu jsou názorné obrazy inspirované tzv. Sadelerovým
prospektem Prahy.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
Sraz účastníků na Náměstí Miloše Formana.
__________________________________________________________________________
Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč

Na program se objednávejte minimálně týden předem na výše uvedeném mailu.

