
 

Milé děti, 

víte, jak se jmenuje ulice, ve které bydlíte? Pokud nevíte, zeptejte se svých rodičů. 

Hodně z vás bydlí v ulicích se zvláštními názvy 

Nad Výšinkou, U Klimentky, Pod Skalkou, U Okrouhlíku

vás někdy, co tyto názvy mohu znamenat? 

Zkuste si vytleskat jméno vaší 

Povíme si, jak to s těmi zvláštními jmény je, 

Kolem měst se tehdy stavěly hradby, aby je nemohli dobýt nepřátelé. 

Vezměte si kostky a postavte z

dokola ale musí být hradby a také

ať vám město vyfotí. 

Kolem celé Prahy byly také hradby. 

z těch hradeb ještě najít a není to daleko odtud

IV. dal tehdy totiž postavit Hladovou zeď. 

Byli jste už někdy na Petříně? Pokud ne, tak se tam 

zajděte s rodiči podívat a určitě 

Vyfoťte se u ní a zjistěte, proč se jmenuje Hladová.

Město Praha tedy v té době končilo těmito hradbami, 

tzn. na Petříně. Představte si, 

žádný stadion Strahov, televizní věž 

A král Karel IV. rozhodl, že na svahu kopce od Petřína 

     

íte, jak se jmenuje ulice, ve které bydlíte? Pokud nevíte, zeptejte se svých rodičů. 

ulicích se zvláštními názvy – U Klikovky, Nad Klikovkou, U Perníkářky, 

Nad Výšinkou, U Klimentky, Pod Skalkou, U Okrouhlíku, Nad Palatou, U Palaty atd. 

vás někdy, co tyto názvy mohu znamenat?  

Zkuste si vytleskat jméno vaší ulice. 

těmi zvláštními jmény je, budete mít možnost to jít s rodiči také

prozkoumat. 

Před dávnými lety, už je to 700 let, 

v naší zemi vládl král Karel IV.     

Víte kolik je 700? To je opravdu 

hodně. To nežily ještě ani vaše 

prababičky. V té době byla Praha 

mnohem menší, než je dnes. Patřil 

do ní Pražský Hrad, Malá Strana, 

Újezd, Staré Město a Nové Město. 

Kolem měst se tehdy stavěly hradby, aby je nemohli dobýt nepřátelé.  

Vezměte si kostky a postavte z nich, jak si představujete město za dob Karla IV. Kolem 

a také brány, kterými se do města vstupuje. Poproste 

Kolem celé Prahy byly také hradby. Dnes je možné část 

a není to daleko odtud. Karel 

postavit Hladovou zeď.  

Byli jste už někdy na Petříně? Pokud ne, tak se tam 

rodiči podívat a určitě Hladovou zeď najdete. 

Vyfoťte se u ní a zjistěte, proč se jmenuje Hladová. 

té době končilo těmito hradbami, 

tzn. na Petříně. Představte si, že od Petřína dál byly jenom louky a lesy. Žádná rozhledna, 

žádný stadion Strahov, televizní věž ani žádné domy, hřiště, parky a silnice. Prostě jen louky. 

ozhodl, že na svahu kopce od Petřína až po dnešní Vypich 

íte, jak se jmenuje ulice, ve které bydlíte? Pokud nevíte, zeptejte se svých rodičů.  

Klikovkou, U Perníkářky,     

, Nad Palatou, U Palaty atd.       Napadlo 

rodiči také 

t, 

mnohem menší, než je dnes. Patřil 

.    

město za dob Karla IV. Kolem 

Poproste někoho,  

od Petřína dál byly jenom louky a lesy. Žádná rozhledna, 

ani žádné domy, hřiště, parky a silnice. Prostě jen louky.   

Vypich se vysází vinice.  



Vinic bylo hodně a bylo potřeba, aby se o ně někdo staral

se proto zde domy - viniční usedlosti, kde bydleli lidé, kteří vinice 

zastřihovali, kypřili a hnojili jim půdu a na podzim sklízeli a vyráběli 

z nich víno. Možná jste už někdy byly s

takové vinice jste už viděly.  

 

Podívejte se na video, jak se pěstovalo víno dříve a jak dnes:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8224

vinne?vsrc=vyhledavani&vsrcid=vinn%C3%A1+r%C3%A9va

 

Zkuste si představit, jak to zde v

vinice, pole a těch několik domů 

času. Vinice po několika staletích zanikly, lidé místo nich postavili sil

a parky. Některé viniční usedlosti tu 

domy, ve kterých bydlíme. Proto nebude tak těžké je najít

 

Vy teď máte možnost stát se takovými průzkumníky. Společně s

usedlosti najít. Některé možná znáte a jiné ne. U každé usedlosti budete mít 

vypátrat. Odpovědi s rodiči zapište k

po otevření mateřských škol kdykoliv až do 

Každého průzkumníka čeká za splnění úkolů 

 

 

Víte, co jsou vinice? Co se 

Máte rádi hrozny? A víte, co 

a pijí to jen dospělí? Zjistě

ročním období a měsíci hrozny 

máte dva pracovní listy o vinné révě. S

nebo starším sourozencem si přečtěte příběh 

a vypracujte list. Též si můžete 

obrázek pomocí zátek 

od vína – natisknout 

hroznové víno.  

Vinic bylo hodně a bylo potřeba, aby se o ně někdo staral. Vystavěly 

viniční usedlosti, kde bydleli lidé, kteří vinice 

zastřihovali, kypřili a hnojili jim půdu a na podzim sklízeli a vyráběli 

Možná jste už někdy byly s rodiči na Moravě nebo jinde, kde se víno pěstuje

Podívejte se na video, jak se pěstovalo víno dříve a jak dnes:   

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8224-sklizen-revy-

vinne?vsrc=vyhledavani&vsrcid=vinn%C3%A1+r%C3%A9va 

Zkuste si představit, jak to zde v okolí tehdy asi vypadalo, jen 

vinice, pole a těch několik domů – viničních usedlostí. Od té doby už uplynulo opravdu hodně 

času. Vinice po několika staletích zanikly, lidé místo nich postavili silnice, domy, zahrady, hřiště 

ěkteré viniční usedlosti tu však můžeme najít i dnes… Vypadají trochu jinak

Proto nebude tak těžké je najít 

Vy teď máte možnost stát se takovými průzkumníky. Společně s rodiči se pokuste tyto 

Některé možná znáte a jiné ne. U každé usedlosti budete mít 

zapište k otázkám do „Knížky“.  Vyplněné knížky

kdykoliv až do 21. května do školky. 

 

Každého průzkumníka čeká za splnění úkolů malá odměna 

se na vinici pěstuje? 

? A víte, co se  z nich vyrábí 

ěte, ve kterém 

hrozny zrají. V příloze 

máte dva pracovní listy o vinné révě. S rodiči 

nebo starším sourozencem si přečtěte příběh   

a vypracujte list. Též si můžete vyrobit 

jinde, kde se víno pěstuje a 

Od té doby už uplynulo opravdu hodně 

ice, domy, zahrady, hřiště 

Vypadají trochu jinak než 

rodiči se pokuste tyto 

Některé možná znáte a jiné ne. U každé usedlosti budete mít za úkol něco 

Vyplněné knížky můžete donést 

odměna ☺☺☺☺ 



 



 


