
POVĚSTI Z KAMPY  

Vypravte se s námi na ostrov Kampa zjistit, zda se zde  
ještě vyskytují vodníci a kdo strašil v místních mlýnech.
Uvidíte také pražské Benátky a dozvíte se, jak Čertovka
přišla ke svému názvu.
kde: park Kampa a okolí
cílová skupina: 2. a 3. třída ZŠ
délka procházky: 60 minut
pozn.: procházka je bez pracovního listu

HRADČANSKÉ POVĚSTI     

Během procházky vedoucí z Pohořelce k Pražskému 
hradu uslyšíte několik pověstí, dozvíte se, kde je uložen 
velký poklad a kdo bydlel v blízkosti krále.

Procházku je možné rozšířit o návštěvu Lorety.

trasa: Pohořelec – Loretánská ulice – Hradčanské 
nám.
cílová skupina: 2. a 3. třída ZŠ
délka procházky: 60 minut nebo 90 minut s návštěvou 
Lorety
pozn.: procházka je bez pracovního listu

VYŠEHRAD  A JEHO POVĚSTI     

Vypravte se s námi na bájný Vyšehrad, místo opředené 
mnoha pověstmi. Během procházky se dozvíte, kdo 
skákal se Šemíkem z vyšehradské skály, co je to Slavín a 
proč slavíme svátek sv. Václava.
kde: Vyšehrad 
cílová skupina: 4. a 5. třída ZŠ
učivo: Staré pověsti české
délka procházky: 120 minut

TOULKY STŘEDOVĚKÝM MĚSTEM 

Na procházce se dozvíte, jak se žilo ve středověkém 
městě, kde se pořádaly rytířské turnaje, k čemu sloužila 
náměstí a proč chrlič vypadá tak strašidelně.
trasa: Prašná brána –  Staroměstské náměstí – Můstek
cílová skupina: 4. a 5. třída ZŠ
učivo: středověká města, gotický sloh, poslední 
Přemyslovci, vláda Lucemburků
délka procházky: 90 minut

KRÁLOVSKÁ ZAHRADA VYPRÁVÍ PŘÍBĚH 

Pojďte se vypravit do Královské zahrady zjistit, jaká 
zvířata choval na Pražském hradě Rudolf II., co najdete v 
oranžerii a jak vypadají renesanční stavby.
trasa: Královská zahrada – Hradčanské nám.
cílová skupina: 4. a 5. třída ZŠ
učivo: Počátek vlády Habsburků, císař Rudolf II., 
renesanční sloh
délka procházky: 90 minut
pozn.: procházka jen od  1. 4. do 31. 10.

ZA KRÁSOU PRAŽSKÝCH PALÁCŮ A ZAHRAD

Vydejte se s námi Strahovskou zahradou objevovat 
tajemná zákoutí Malé Strany.  Dozvíte se, kdo dnes obývá 
šlechtické paláce a proč jsou některé stromy památné.

Procházku je možné rozšířit o návštěvu knihovny             
Strahovského kláštera.

trasa: Pohořelec – Strahovská zahrada – Vlašská ul. – 
Seminářská zahrada
cílová skupina: 5. třída ZŠ
učivo: architektura a umění od středověku po novověk
délka procházky: 90 minut nebo 120 minut s návštěvou 
Strahovské knihovny

Cena procházek 

60 minut    45 Kč za žáka, bez pracovního listu
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

Strahovská knihovna – 10 Kč za žáka a 1 pedagogický 
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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