
PRAHA GOTICKÁ

Během této procházky uvidíte gotické památky a 
navštívíte místa, která charakterizují středověký 
život. 

trasa: Prašná brána –  Staroměstské náměstí – 
Můstek
cílová skupina: 6. a 7. třída ZŠ
učivo: struktura středověké společnosti, gotický sloh
délka procházky: 90 minut

PRAHA RENESANČNÍ

Procházka nás zavede do Královské zahrady, kde 
se žáci seznámí s renesančním slohem a dobou po 
nástupu Habsburků na český trůn.

trasa: Královská zahrada – Hradčanské nám.
cílová skupina: 7. třída ZŠ
učivo: nástup Habsburků na český trůn, renesanční 
sloh
délka procházky: 90 minut

pozn.: procházka jen od  1. 4. do 31. 10.

PRAHA BAROKNÍ

Vydejte se s námi z Hradčan na Malou Stranu 
objevovat barokní architekturu. Uvidíte impozantní 
světské a církevní stavby a dozvíte se, jaké změny se v 
Praze odehrály po bitvě na Bílé hoře.

Procházku je možné rozšířit o návštěvu Lorety.
trasa: Pohořelec – Loretánské nám. –Hradčanské 
nám. – Nerudova ul. – Malostranské nám.
cílová skupina: 8. třída ZŠ
učivo: České země pro třicetileté válce, barokní  
              kultura
délka:  90 minut nebo 120 minut s  návstěvou Lorety

PRAHA ZA PRVNÍ REPUBLIKY  

Procházka mapuje místa spojená se vznikem ČSR a 
životem v první republice. 

trasa:  Na Příkopě – Václavské nám. – Lucerna
cílová skupina: 9. třída ZŠ
učivo: Vznik ČSR, kulturní život za první republiky, 
sociální a národnostní problémy, meziválečná               
architektura
délka procházky: 90 minut

Cena procházek

90 minut          55 Kč za žáka, pracovní list v ceně
120 minut       60 Kč za žáka, pracovní list v ceně

pedagogický doprovod zdarma

V případě zájmu o návštěvu objektů je cena zvýšena o
vstupné následovně:

Loreta – 40 Kč za žáka, pedagog. doprovod zdarma

Jak procházky objednat?

Procházky můžete objednat prostřednictvím 
formuláře, který naleznete na našich webových 
stránkách (www.skolavulicich.cz) nebo e-mailem 
či telefonicky (608 346 949).
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