
                PRAHA  

            4. a 5. ročník 

 

ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník 

Zpracovala: Mgr. Veronika Hurychová 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938       

                                                                          Název: Škola hrou 



PRAHA 

• Hlavní město a současně 

největší město ČR 

• Leží na řece Vltavě 

• Uvnitř Středočeského kraje jako 

samostatný kraj 

 

• Praha měla ke dni 26. března 

2011 celkem 1 272 690  

 

 



PRAHA 

• SÍDLO VLÁDY 

• CENTREM VÝROBY, OBCHODU 

KULTURNÍHO ŽIVOTA 

• MÁ NEJSTARŠÍ HISTORICKÁ 

CENTRA 

• SÍDLILY ZDE HLAVY STÁTŮ 

 



LEVÝ BŘEH 

• PRAŽSKÝ HRAD 

Součástí hradu je Katedrála sv. Víta – je zde hrobka 

slavných panovníků, jsou zde uloženy korunovační 

klenoty 

Vladislavský sál – slavnostní prostor Pražského hradu 



LEVÝ BŘEH – Malá Strana 

• PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA 

•HLADOVÁ ZEĎ – ( ZUBATÁ)     

  nechal ji postavit Karel IV. 

• Malostranské náměstí – kostel sv.    

   Mikuláše  

• Nerudova ulice – pojmenovaná po   

   slavném spisovateli Janu Nerudovi 

 

 

 



Zlatá ulička 

Galerie, expozice, originální krámky 

Velmi oblíbená u turistů 



Karlův most 

http://www.krasyprirody.cz/Praha/hradcany.htm


PRAVÝ BŘEH – STARÉ MĚSTO 

• Staroměstské náměstí s radnicí 

orlojem a pomníkem mistra    

   Jana Husa 

   - ve středověku se tu konaly 

trhy, později turnaje 

    

.  Josefov –  

   Židovské město 



Pravý břeh – Nové Město 

• Václavské náměstí 

   socha sv. Václava 

 

• Národní muzeum – přírodovědné 

sbírky 

                    

 



Národní divadlo 

. Vystavěno za základě 

národní sbírky 

• Poprvé otevřeno v roce 

1881 

.Vypukl zde požár 

.Zazněla zde poprvé 

Smetanova opera - 

Dalibor 



Zoologická zahrada 

• Praha – Troja 

• Po vzniku ČSR 

• Otevřena 1931 

• 4500 zvířat 



ZDROJE: 

 

 

• http://www.kamvpraze.info/Karluv-most/DSC_6750a.jpg  ( foto placeno) 

• http://www.flickr.com/photos/jries/3042051526/ 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%

A1m%C4%9Bst%C3%AD_38-46.JPG 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-

20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_uli%C4%8Dka 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_zahrada_Praha 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Mal%C3%A1_Strana,_pet%

C5%99%C3%ADnsk%C3%A1_rozhledna_se_skautsk%C3%BDm_%C5%A1%

C3%A1tkem.JPG 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_-_Zlata_ulicka.jpg 

• Mandelová, H. Moje vlast je v Evropě.Liberec: Dialog. 2008. 

• http://www.flickr.com/photos/fortherock/5362399345/ 

• Kliparty z webu Office online 

• Práci jsem vypracovala samostatně. 
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