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* Autor: J.Vlková 

* Období vytvoření: září 2011 

* Ročník: 5. 

* Vzdělávací oblast: ICT _ Člověk a jeho svět 

* Způsob použití ve výuce: Jedná se o motivační prezentaci před exkurzí žáků 5.třídy do Prahy, která je zároveň 
opakováním znalostí o Praze a její historii. Učitel prezentaci použije na interaktivní tabuli a žáci ji společně 
doplňují za současného sdělování informací učitelem. Po drobných úpravách je DUM využitelný ve všech 
následujících 5.třídách, případně jako motivace pro žáky 4.tříd před vyučovacími jednotkami o Praze. 

* Použité zdroje: 

* http://www.zelpage.cz/zpravy/2776 

* http://www.hotel-pivovar.cz/ 

* http://www.atlasceska.cz/praha/petrin/galerie/ 

* http://www.zamky-hrady.eu/hrady-prazsky-hrad-detaily,32 

* http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/hladova-zed 

* http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/zlata-ulicka.shtml 

* http://www.e-apartment-prague.com/kultur.htm 

* http://old.tanecniaktuality.cz/reportaze-odjinud/klenot-klasickeho-baletu-zazari-v-narodnim-divadle/ 

* http://www.kultur-kontakt.cz/ostatni-cinnosti/praha--prazsky-hrad--vysehrad/ 

* http://www.hotelinos.cz/vysehrad.html 
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*

Sraz ve 4:45-před školou  

Hulín-Praha 5:34 – 8:48 

 

Hotel Pivovar Praha 9 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-

pivovar.cz/ 
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*Pražský hrad – velký 
okruh- Starý Královský 
palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, 
Bazilika sv. Jiří, Jiřský 
klášter - Národní 
galerie, Zlatá ulička, 
Obrazárna Pražského 
hradu, Prašná věž, 
Katedrála sv. Víta, 
Rožmberský palác 

 

*Procházka po Národní 

třídě kolem Národního 

divadla přes Vltavu k 

lanovce na Petřín 

*Bludiště 

*Petřínská rozhledna 

*Hladová zeď 

*Strahovský klášter 



Lanovka na Petřín 

Chrám Sv.Víta 

Hladová zeď a 

rozhledna na 

Petříně Zlatá ulička 





*

*Nationale Cinema 

 

*Prague Theatre 

 

*Nationale Theatre 

 

*Prague Castle 

 

*Golden Apple 



*

*Bedřich Smetana 

*Antonín Dvořák 

*Wolfgang A.Mozart 

*Ludwig van Beethoven 

*Petr Iljič Čajkovskij 

*Richard Wagner 

*Johann Sebastian Bach 

 

 



*

*Kazi,Teta a  ?  byly  3  ? 

* ?  se provdala za  ?  

Oráče. 

*Z kterého hradu 

věštila:“ Vidím v dáli 

město veliké, jehož 

sláva hvězd se dotýkati 

bude !“ ? 

 



*

*Kazi,Teta a Libuše  

byly  3  sestry. 

*Libuše se provdala za  

Přemysla Oráče. 

*Z kterého hradu 

věštila:“ Vidím v dáli 

město veliké, jehož 

sláva hvězd se dotýkati 

bude !“ ? 

 



*


