
Popis plán Aktivity č. V - Praha - naše hlavní město   

Studenti dělají průvodce svým partnerům po Praze - exkurze v hlavním městě 

úkol 1 stanovení trasy procházky po nejvýznamnějších a nejmalebnějších místech v Praze 
úkol 2 rozdělit si jednotlivá místa mezi všechny studenty a připravit každý svůj příspěvek do 
vytištěného průvodce s fotografiemi - místa  
úkol 3 zkompletovat průvodce s mapou  
úkol 4 připravit si přednesení příspěvku na místě zpaměti 
úkol 5 zhotovit plakát s názvem památky nebo významného místa na čtvrtku A3 s několika obtížnými 
slovy - mělo by sloužit pro podložení výkladu a napomáhat k větší srozumitelnosti výkladu a 
zapamatování si nejdůležitějších památek v Praze pro studenty cizince. 
úkol 6 cestovat do Prahy uskutečnit procházku s výkladem po stanovené trase (viz Průvodce) a 
natočit z toho video.  
úkol 7 zpracovat materiály ve video z exkurze - představit ho na společném setkání v Bulharsku i 
v Litvě 
úkol 8 Při prohlídce Prahy se zahraničními studenty vše aplikovat 
 

Blog: Provedení této aktivity mělo 2 fáze - cesta se zahraničním i studenty 15.5.2015 a cesta pro 

zfilmování prohlídky - jen čeští studenti 24.6.2015 

Nejprve se určila a pečlivě vybrala trasa asi devítikilometrové procházky Prahou, na níž jsme svým 

zahraničním přátelům ukázali nejkrásnější, nejzajímavější a nejvýznamnější místa a památky Prahy. I 

pro některé studenty to bylo mnohé z toho úplně nové, takže i oni se dověděli něco o svém hlavním 

městě. 

 Při této aktivitě si měli studenti vyhledat, zpracovat, naučit se informace a též použít a zdokonalit si 

své dovednosti při seznamování našich zahraničních přátel s Prahou.  Ačkoliv přípravy na tuto aktivitu 

začaly už koncem března, pokračovaly v dubnu, vyvrcholily při květnovém setkání, video bylo 

natočeno až v červnu a poveze se na druhé i třetí mezinárodní setkání do Bulharska a Litvy.  

Studenti si vyhledávali a zpracovávali informace, aby byly zajímavé a srozumitelné pro studenty jejich 

vrstevníky - úkol najít, zpracovat a zkrátit informace nebyl pro některé až tak jednoduchý. Podařilo se 

zpracovat průvodce po všech místech, i když některé příspěvky bylo nutné hodně upravit. Naši 

zahraniční hosté při procházce Prahou měli v ruce přesný itinerář cesty i se základními informacemi. 

Studenti vyrobili plakáty velikosti A3 s názvem památky či místa a několika body se slovy, které měly 

podpořit výklad a napomoci lepší srozumitelnosti. Studenti je při recitaci svého příspěvku rozvinuli, 



což mělo též přilákat pozornost posluchačů a přispět k zapamatování názvu místa potažmo rozšíření 

povědomí o navštíveném místě.  Studenti se učili vybrat nejdůležitější informaci a anticipovat, co by 

mohlo dělat zahraničním návštěvníkům potíže. Někteří studenti prokázali opravdu dobrou schopnost 

splnit účelně zadání, někteří své plakáty přepracovali.  

Všichni jsme se shodli, že nejlepší způsob jak nasát atmosféru hlavního města a poznávat krásu 

památek a místa je pěší procházka  

Bohužel při květnovém setkání si mnoho studentů svůj plakát zapomnělo, takže svým zahraničním 

partnerům dělali průvodce většinou bez podpory plakátů. I přes to studenti byli okouzleni naším 

hlavním městem a někteří prohlásili, že v Praze začíná svět.  

Litevští studenti provedli při cestě svou aktivitu týkající se přírody - Každý dostal na starosti 

mezinárodní skupinku svých partnerů a vysvětlil zadání - všímat si jak se v přírodě objevuje 

Fibonaciho číselná posloupnost. 

Na Pražském Hradě se nám podařilo shlédnout výměnu stráže.  A na Staroměstském náměstí defilé 

apoštolů na Pražském orloji. 

Na můstku dostali studenti vytoužený čas, aby si mohli projít Václavské náměstí, národní třídu a další 

místa sami svobodně. Dostali za úkol se pak přesunout na horní konec náměstí k soše Svatého 

Václava. Někteří aktivní studenti navštívili Muzeum, které pro přestavbu je přemístěno do vedlejší 

budovy bývalého Federálního Shromáždění, jiní se podívali do Národního divadla.  

Při červnové cestě si studenti připravili známou píseň Po starých zámeckých schodech, kterou 

zazpívali u památné sochy českého písničkáře Karla Hašlera na Starých zámeckých schodech.  

Druhá cesta již nesla známky větší dokonalosti ve vystoupení studentů s jejich příspěvky.  Studenti si 

vyzkoušeli v praxi, jak je důležité správně, zřetelně a hlasitě mluvit před diváky. Některé příspěvky 

sice měly k dokonalosti daleko, ale být na chvilku průvodcem v anglickém jazyce si však vyzkoušeli 

všichni. 

Pověření studenti z nafoceného a natočeného materiálu sami zpracovali video, které se přiveze na 

setkání v Bulharsku a Litvě. Je na webové stránce projektu. Plakáty a anglický průvodce v přílohách. 

 


