Cesta za kněžnou Ludmilou na Tetín
Podrobný popis programu

V počátku českých dějin stojí důležitá žena, manželka knížete Bořivoje, babička sv. Václava, kněžna
vpravdě "lidu-milá". Nabízíme objevování života sv. Ludmily při pěším výletě od železniční stanice
v Srbsku s cílem na bývalém tetínském hradišti a s vyvrcholením doprovodných aktivit při prohlídce tří
tetínských kostelů. Učitel může zvolit jednu ze čtyř různě dlouhých tras a domluvit se na konkrétním
přizpůsobení programu své třídě.

Doba trvání:
jednodenní pěší výlet s návratem dle zvolené trasy a potřeb třídy, nutná domluva předem,
podle počasí lze program upravit i během cesty

Popis programu:
Žáci budou cestou na Tetín ve skupinách řešit úkoly na základě informací, které dostanou. Na
konci cesty tím obdrží klíč k rozšifrování zprávy, která bude souviset s významem Tetína pro
českou historii. Součástí programu na Tetíně je návštěva všech tří historických kostelů a zbytků
hradiště.

Informace k trasám:
Odjezd z Prahy, hl. n. v 7:37 nebo v 8:07 hod. společně s lektorkou
Trasa A: Srbsko - Tetín přes Kodu, včetně Kodské jeskyně 6,5 km, zpět do Srbska podél
Berounky cca 4 km, délka trvání včetně prohlídky Tetína cca 6 hodin; návrat do
Prahy mezi 15. a 16. hodinou
Trasa B: Srbsko - Tetín, bez odbočky ke Kodské jeskyni, 5 km, zpět do Srbska podél Berounky
cca 4 km, délka trvání včetně prohlídky Tetína cca 5,5 hodiny; návrat do Prahy cca
v 15 hodin
Trasa C: Srbsko - Tetín, bez odbočky ke Kodské jeskyni, 5 km, odjezd autobusem do Berouna
ve 12:55 nebo ve 14:00 hod., odtud vlakem zpět; návrat do Prahy mezi 14. a 15.
hodinou
Trasa D: Srbsko - Tetín podél Berounky, cca 4 km, odjezd autobusem do Berouna ve 12:55
nebo ve 14:00 hod., odtud vlakem zpět; návrat do Prahy ve 14 nebo v 15 hodin

Termíny objednávek:
Program výletu „Cesta za kněžnou Ludmilou na Tetín“ je možné objednat během Týdne pro
školy na úterý 19. 6. a středu 20. 6.,
dále pak v následujícím týdnu 25. - 28. 6. a první dva týdny v září od 4. 9. do 14. 9. 2018.
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