Na dalších stranách najdete:
1) Průvodce – můžete si ho vytisknout nebo stáhnout do telefonu (záměr
je, že průvodce čte dospělý dětem - jsou tam např. písmenka do tajenky,
když děti řeknou správnou odpověď atd.)
2) Pracovní list – hodí se zejména pro děti, které samostatně čtou a chtějí
mít v ruce něco svého. Obejdete se ale i bez něj, vše důležité je
v průvodci.
3) Erb – můžete vytisknout a rozstříhat jeden pro každé dítě nebo jeden
do rodiny

Mapu s jednotlivými zastaveními také najdete na.
https://mapy.cz/s/duhohovora
Na výpravu si vezměte: foťák s kamerou (stačí v telefonu), lepidlo, tužku
nebo propisku.
Pokud budete mít průvodce v telefonu a nebudete tisknout pracovní listy,
přibalte papír. Hodit se můžou i desky pro snazší zapisování. Přibalit
můžete i plyšáka, zvlášť, pokud máte plyšáka lva, Český lev to určitě
ocení.

Škola Celým srdcem, Praha 5
www.celymsrdcem.cz

Až vypátráte meč, rytíře i jeho jméno, přijde čas i na dobrodružnou
legendu.

Procházka Prahou s Českým lvem

První písmenko do tajenky ti prozradím, když uhodneš následující
hádanku:
Je král, co nemá korunu, a nesedává na trůnu, pouští to hřmí, když zívá.
Na krku vzácnou kožešinu nosívá jako pelerínu a říká se jí hříva.

1) Vítejte!
Vážení,
vítejte na procházce naší krásnou Prahou. Lepšího průvodce byste
nenašli. Jsem totiž Český lev. Provedu vás krásnými místy, historií i
starými pověstmi. Připravil jsem pro vás mapu, několik míst, kde se
zastavíme (ta jsou očíslovaná, a tak snadno poznáte, kterou část mého
povídání si máte kde přečíst; zkus to vydržet a nečíst dopředu :) a něco
zajímavého vám prozradím. Také pro vás mám řadu úkolů. Když budete
dávat dobrý pozor, dozvíte se, jak se to stalo, že jsem se dostal do českého
státního znaku.

ÚKOL: Cestou mějte oči na stopkách a
vypátrejte zlatý meč. Až zlatý meč najdeš, spatříš také odvážného rytíře,
kterému meč patří.
A jak se ten rytíř jmenuje? To ti nepovím rovnou. Postupně ti ale budu
prozrazovat jednotlivá písmenka, která si zapisuj sem:
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2) Lvi, kam se podíváš
Já, Český lev, jsem velice slavná postava, a proto najdete můj obraz na
mnoha a mnoha místech Prahy. Hádejte, kolik lvů dnes cestou potkáte?
ÚKOL: Hledejte cestou obrázky, reliéfy a sochy lvů. Pokaždé, když
nějaký najdete, dostanete kousek puzzle, který si můžete nalepit na
prázdný erb. Na konci procházky nezapomeň hotový erb vyfotit. Hezké
hledání!

Moje cesta do státního znaku je spojená
s jedním udatným rytířem. A co by to bylo
za rytíře bez meče! Jeho meč je dokonce
zlatý!

1

Myslím, že jsi snadno uhodl! (Ano, je to lev.) První písmenko do tvé tajenky je
„N“ a zapiš si ho do čtvrtého políčka.
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FOTO: ty nejhezčí lvy si můžeš vyfotit
3) Nový Svět
Vítejte v Novém Světě! Rozhlédněte se kolem. Co vám tohle místo
připomíná? Já si tu vůbec nepřipadám jako v hlavním městě.
Toto malebné místo plné maličkých domků vzniklo jako předměstí
Hradčan. Karel IV ho později připojil k Hradčanům a ochránil novým
opevněním. Původně zde bydleli lidé, kteří sloužili na Hradě. Později zde
bydleli lidé chudí. Dnes zde bydlí řada umělců a rádi ho navštěvují
turisté.

a) 100 let
ÚKOL: Porozhlédni se po uličkách Nového Světa a najdi tyto prvky:
Šindelová (dřevěná) střecha
Zlatí brouci
Zlatá hvězda
Požární automat

Zajímavé klepadlo
Kaktusy
Liška v červeném svetru
Zlatý beránek

b) 200 let

c) 300 let

3) Kde se lidé v době moru scházeli k bohoslužbám?
a) na Zoomu b) v kostele c) venku, např. na náměstí
Za mini-kvíz získáváš další písmeno do tajenky – „C“ – do pátého
políčka.
5) Znak Prahy

FOTO: vyfoť, co se ti v Novém Světě nejvíc líbilo

Na tomto morovém sloupu mě zaujala ještě jedna věc, je na něm
vyobrazený znak Prahy.

To byla ale detektivka, vypátrat tolik detailů! Dobrá práce! Dostáváš
další písmenko do tajenky, je to písmeno „R“ a zapiš ho do druhého
políčka.

ÚKOL: najdi na morovém sloupu velký znak Prahy a srovnej ho s dnešní
podobou znaku – co zůstalo stejné, co se liší?

4) Morový sloup
Už jsme skoro před Pražským Hradem. Zblízka si ho prohlédneme jindy,
teď je Hrad zavřený. Chci vám ale ukázat zajímavou památku – morový
sloup. Morových sloupů najdete v Praze hned několik, dokonce dva
můžete zahlédnout na dnešní procházce.
Tento morový sloup se nazývá mariánský a připomíná poslední epidemii
moru, která v Čechách propukla (1713-1714). Morové sloupy se stavěly
jako poděkování za odeznění epidemie a jako prosba za ochranu před
dalším morem. Tento sloup stojí na místě, kde se v době moru konaly
bohoslužby pod širým nebem.

Erb, který je uprostřed velkého znaku Prahy, se používá i samostatně jako
takzvaný malý znak Prahy. Cestou určitě malý nebo velký znak Prahy
ještě potkáš. Poradím ti, nezapomeň se dívat pod nohy 
FOTO: Vyfoť malý nebo velký znak Prah, který cestou objevíš. Hledat
můžeš mimo jiné i na zastávkách MHD nebo ve znaku městské policie.

ÚKOL: mini-kvíz
1) Čí socha stojí úplně na vrcholu
sloupu?
a) Marie
b) Josef
c) Ježíš
2) Tento morový sloup vznikl krátce po
poslední morové epidemii v Čechách.
Je tedy starý asi:

A teď hádanka: který velice slavný český král je na tomto obrázku?
Ještě o něm dnes bude řeč. Ano, je to Karel IV.

Do tajenky si zapiš písmenko – „V“, které patří do šestého políčka
tajenky.
A hned další hádanka – bude se ti nejlépe hádat, když popojdeš k výhledu
na červené pražské střechy a podíváš se směrem k Petřínu:
Je to v Praze, je to hladové, i zuby to má, ale nemůže jimi kousat.
(Ne, není to žádné zvíře. Nechal to postavit Karel IV. Už víš?)
Ať už jsi uhodl, nebo ne, (že je to Hladová zeď), dávám ti další písmenko – „K“,
zapiš si ho do políčka osm.
6) Domy, které měly obrázky místo čísel
Víš, jak se jmenuje ulice, kde bydlíš? A jaké má tvůj dům číslo?
Vítej v Nerudově ulici! Dávno, předáváno, když se v této ulici začaly
stavět domy, většina lidí neuměla ani číst, ani psát. A proto se k označení
domů nepoužívala čísla, jako dnes, ale domovní znamení. V centru Prahy
je lze nalézt až dodnes.
ÚKOL V této ulici najdi: lva, slunce, koňskou výstroj, klíč, velký kruh,
dřevěné zvíře a hudební nástroje.
Pokud je najdeš, vyluštíš následující tajenku natotata.
(Nápověda: orientační č. 41, 47, 34, 27, 28, 13, 12)

Za vyluštění křížovky ti dávám písmenko – „Í“, zapiš si ho do políčka
sedm.
ÚKOL NA DOMA: Kdyby si tvoje rodina mohla číslo na domě vyměnit
za domovní znamení, jaké domovní znamení by sis vybral? Nakresli si ho.
Půjdeme teď dál, pěkně z kopce. Cestou můžeš zahlédnout ještě jeden
morový sloup, sloup Nejsvětější trojice, na Malostranském náměstí,
v blízkosti kostela svatého Mikuláše. Hádanka ti ukáže, kam zamíříme
potom:
Byl jsem jediným spojem mezí pravým a levým břehem Vltavy a teď
jsem nejstarším spojením mezi oběma břehy v Praze?
Ano, Mosteckou ulicí se přiblížíme se ke Karlovu mostu a ty do tajenky
získáváš písmeno „B“ do políčka jedna.

7) Tajemný rytíř se zlatým mečem
Přihořívá, přihořívá, hoří! Už vidíš zlatý meč? A udatného rytíře? Už
skoro, nebo možná úplně, víš, jak se rytíř jmenuje. Meč jsi našel, dostáváš
poslední písmenko – je to „U“.
Seznamte se, tohle je Bruncvík!
A kdo to vlastně byl? Jaké legendy se o něm vypráví?
Bruncvík byl synem českého knížete Žibřida, který dobyl pro zemi
znak orlice. Podle pověsti se Bruncvík rozhodl vydat do světa, kde chtěl
získat do svého znaku lva. Během svých cest ho potkalo mnoho
dobrodružství a bojoval se všelijakými exotickými zvířaty a obludami.
Když se jednou putoval lesem, uslyšel hrozný řev. Vydal se k místu,
odkud zvuk přicházel, a tam viděl, jak spolu bojují několikahlavá saň a
lev. Rozhodl se, že lvovi pomůže a začal sani utínat hlavy. Když saň
přemohl, lev mu byl natolik vděčný, že jej následoval po zbytek jeho cesty.
Během svých putování našel i kouzelný meč, který sám sekal hlavy,
když mu jeho pán poručil. Tento meč byl prý po jeho smrti zazděn do
pilíře Karlova mostu a zde čeká na okamžik, kdy české zemi bude nejhůře,
aby společně s blanickými rytíři a svatým Václavem posekali hlavy všem
nepřátelům české země.
A teď víte, jak jsem se já, Český lev, dostal do českého státního znaku. Na
malém státním znaku jsem jen já sám. Na velkém státním znaku jsem
dvakrát a spolu se mnou dvě orlice – jedna moravská (ta kostkovaná) a
druhá slezská (ta černá).
Než se
s Bruncvík
em
rozloučíš,
zkus ještě

odhadnout, jak dlouhý je meč, který rytíř Bruncvík drží v ruce. Kdo z vaší
rodiny bude nejblíž? (je to 112 cm)
A jestlipak u jeho nohou vidíte mě? Ano, jsem dost špatně vidět, ale
z Karlova mostu to bude trochu lepší. Tak se tam rovnou vydejte, ještě mi
zamávejte, a budeme pokračovat na druhý břeh. Zastavíme se ale ještě
před koncem mostu – po levé ruce hledej třetí sochu před mosteckou věží
– sousoší sv. Kříže. Tam ti zase budu vyprávět.
A cestou, až si budete prohlížet sochy, nezapomeňte kouknout také na zem.
Možná vás to překvapí, ale na mostě najdete také kanály. Proč je tu asi
postavili? Jak by to bez nich vypadalo?
8) Karlův most a Karel IV
Výborně, kříž jste našli.
Rozhlédněte se přes řeku. Vidíte další mosty? Hned několik, že?
Představte si ale, že byly doby, kdy jiný most přes Vltavu vůbec
neexistoval. Vpravo voda, vlevo voda. Přesně takhle to bylo po několik
století. Karlův most se začal stavět v roce 1357 (a trvalo to skoro 50 let,
než byl dokončen). Až do roku 1841 nebyla jiná možnost, jak překročit
řeku a zůstat suchý. Kdo chce počítat kolik to bylo let?
(odpověď: 484 let. V 1841 postavili most, který dnes známe jako most Legií.)

A představte si, že původně nebyly na Karlově mostě vůbec žádné sochy!
Kromě tohoto místa. Zde stával kříž už od vybudování mostu. Podívejte se
na zlatá písmena na kříži. Jaká písmena to jsou? Ano, hebrejská. Je tu
napsáno: „Svatý, svatý, svatý, Hospodin zástupů.“ Až o 300 let později se
na mostě začaly objevovat sochy. Dnes je jich tu celkem 30. První socha,
Jan z Nepomuk, byla přidána v roce 1683, 300 let po jeho smrti. Jan
Nepomucký byl vyhozen z ještě nedostavěného mostu. Možná jste jeho
sochu cestou zahlédli. Jaká je vaše oblíbená socha? Moje oblíbená je
samozřejmě ta moje, vedle Bruncvíka.

ÚKOL: pravda nebo legenda?
1) Práce na stavbě Karlova mostu začaly minutu po půl šesté ráno, 9.
července, roku 1357.
(Spíš fakt, ale nevíme to jistě. Každopádně by to bylo hezké datum
1-3-5-7-9-7-5-3-1 1357, 9.7., 5:31)

9) Staroměstský orloj
Moji milí poutníci, jsem moc rád, že jste se mnou došli až sem,
Staroměstské náměstí je moje oblíbené místo. Na Staroměstské radnici
najdete spoustu lvů, kolik jich vidíte?

2) Dělníci míchali do malty vejce a mléko, aby byl most pořádně
pevný.
(Spíš legenda, ale je to pěkný příběh. Údajně to občas někdo
popletl a na stavbu přivezl vejce uvařená natvrdo a místo mléka
tvaroh a syrečky.

Obzvlášť se mi líbí starobylý, barevný orloj. Odhadnete, jak je starý?
Přestavte si, je to víc 600 let!!! Vůbec se nedivím, že ho sem jezdí
obdivovat turisté z celého světa. Pokud se vám podařilo přijít před celou
hodinou, orloj vám předvede svoje malé kouzlo. Mnohem větší kouzlo než
pohybliví apoštolové v modrých okéncích jsou ale samotné astronomické
ciferníky. Ukazují spoustu věcí a moc rád bych vám o nich vyprávěl, ale
myslím, že už musíte být docela unavení.

3) Před vybudováním Karlova mostu spojoval břehy Vltavy kamenný
most zvaný Juditin.
(Pravda. Juditin most ale strhla povodeň)

BONUSOVÝ ÚKOL pro odvážné a odborníky:

Pojďme dál, až za mosteckou věž. Na malém náměstíčku, po levé ruce,
najdete sochu muže.

1) Jak lze na Staroměstské věži nejsnadněji zjistit, kolik je hodin?
2) V kolik hodin podle orloje dnes zapadá slunce?
3) V jaké jsme měsíční fázi?

Poznáváte ho? Je to král, který nechal postavit Karlův most. Samozřejmě,
král Karel IV. Která další místa v Praze nesou jeho jméno?

Tip: Pokud odpověď nevíte, orloj si vyfoťte a doma pak v klidu můžete
nad orlojem hloubat, například za pomoci videa v odkazech

Je to můj oblíbený český král, a proto vám o něm něco málo povím.
Karlova maminka byla Eliška Přemyslovna, česká princezna, dcera
českého krále Václava II. Jeho tatínek byl cizinec, císař římský a
německý. Když bylo Karlovi pouhých 6 let, poslali ho do Francie, aby tam
získal vzdělání. Když se za 10 let vrátil, uměl nejen číst a psát, což v té
době rozhodně neuměl každý, ale uměl také francouzsky, italsky, německy
a latinsky. Byl to opravdu vzdělaný a chytrý král. Vybral si Prahu jako
sídlo své říše a vybudoval tu spoustu věcí. Například začal stavět chrám
sv. Víta, naplánoval Nové Město s širokými, rovnými ulicemi a velkým
náměstím. Založil univerzitu, aby studenti nemuseli za vzděláním cestovat.
Postavil také Karlštejn. A nezapomeňme na tenhle krásný most.
Znáte další zajímavé informace o Karlovi, které jsem ještě nezmínil?

Vážení, bylo mi ctí vás dnes provázet.
Loučím se s vámi a zase někdy na shledanou.
Váš Český lev

Zdroje:
Chcete-li v průzkumu Prahy pokračovat i doma, mohly by se vám hodit
tyto knížky a videa:
Prahou kráčí lev – Alena Ježková
Áďa spadla do kanálu – Sylva Francová
Tajemná Praha, Příběhy z tajemné Prahy – Lucie Seifertová
Dějiny udatného českého národa:
Bruncvík
Karel IV. (I)
Karel IV. (II)
Karel IV. (III)
Pražský orloj
Orloj – jak se v něm vyznat – THE HARDEST CLOCK IN THE
WORLD TO READ

PROCHÁZKA CELÝM SRDCEM PRAHOU S ČESKÝM LVEM
Cestou měj oči na stopkách a vypátrej zlatý
meč. Až zlatý meč najdeš, spatříš také
odvážného rytíře, kterému meč patří.
A jak se ten rytíř jmenuje? To ti nepovím
rovnou. Postupně ti ale budu prozrazovat
jednotlivá písmenka, která si zapisuj sem:
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Šesté písmenko (č.7) za vyluštění křížovky v Nerudově ulici
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První písmenko (č.4) za uhodnutou hádanku: Je král, co nemá korunu,
a nesedává na trůnu, v poušti to hřmí, když zívá. Na krku vzácnou
kožešinu nosívá jako pelerínu a říká se jí hříva.
Druhé písmenko (č.2) za prvky v uličkách Nového Světa:
Šindelová (dřevěná) střecha
Zajímavé klepadlo
Zlatí brouci
Kaktusy
Zlatá hvězda
Liška v červeném svetru
Požární automat
Zlatý beránek
Třetí písmenko (č.5) za mini-kvíz u morového sloupu:
1) a) Marie
b) Josef
c) Ježíš
2) a) 100 let
b) 200 let
c) 300 let
3) a) na Zoomu b) v kostele c) venku,
např. na náměstí
Čtvrté písmenko (č. 6) za odpověď na
otázku, který velice slavný český král je na
tomto obrázku?
Páté písmenko (č.8) za hádanku:
Je to v Praze, je to hladové, i zuby to má, ale
nemůže jimi kousat.

Sedmé písmenko (č. 1) za poslední hádanku:
Byl jsem jediným spojem mezí pravým a levým břehem Vltavy a teď
jsem nejstarším spojením mezi oběma břehy v Praze?

Přihořívá, přihořívá, hoří! Už vidíš zlatý meč? A udatného rytíře? Už
skoro, nebo možná úplně, víš, jak se rytíř jmenuje. Meč jsi našel,
dostáváš poslední písmenko (č.3).

Tuto stránku si vytiskněte, a ještě doma před výletem oba erby vystřihněte. Prázdný erb můžete podlepit čtvrtkou. Erb se lvem rozstříhejte podle čar na kousky.
Erb i kousky (puzzle) vezměte s sebou na výlet. Bude se vám také hodit lepidlo, ideálně tyčinkové. Můžete si připravit jeden erb pro každé dítě nebo jeden erb
pro celou rodinu.

