
 

 

11. Přílohy 

Příloha č. 1 - pověst 

Vznik města 

Za vlády knížete Nezamysla, se stala podivná věc. Jednoho dne Nezamysl se svým 

přítelem Holotem lovili v lesích nedaleko Prahy a rozjeli se o něco dále. Jak se tak 

projížděli a lovili, vyprahlo jim. „ Poohlédněte se po nějaké pramenité vodě, mám 

velkou žízeň a rád bych se napil“ zvolal Holot. Družina našla jen potok, ale čistý. 

Vyvěrající pramen nikde. „Támhle je jakýsi kopec, tam by mohl být nějaký pramen“, 

upozorňuje jeden z družiny. Vydali se tím směrem. Došli až pod kopec a skutečně tu 

nalezli bohatý pramen křišťálově čisté vody, vytékající z úbočí. Rychle sesedli z koní a 

s chutí se napili, ale co to? Ta voda nějak divně chutná. Podívali se po sobě s úžasem. 

Vždyť ta voda je slaná! A hodně slaná! Zmocnila se jich radost. Taková vzácnost! Naše 

země už má všechno, dokonce i slanou vodu. Kníže rozradostněn poslal druhý den 

sluhy na toto místo, kde byl pramen nalezen, aby donesli vodu na hrad. Zkusili vodu 

odpařit a na dně nádoby zůstala sůl. Na příkaz Nezamysla sehnal Holot lidi, kteří se 

usadili kolem pramene a začali z vody vařit sůl. Říkalo se jim slanci (solnaři). Zpráva o 

tomto prameni se rychle šířila a jak to dříve bývalo, vedly se o tento pramen dlouhé 

boje. Každý chtěl tento pramen vlastnit. Jednoho dne tento kmen napadli Lučané, kteří 

boj vyhráli a k prameni dosadili své lidi. Nastaly zlé časy. Zemi zužovala velká vedra a 

mnoho pramenů začalo vysychat. I ze Slánského pramene se sůl po čase vytratila. 

Osadě, která vznikla u Slaného pramene, zůstalo jméno Slaný. Hora, z jejíhož úpatí 

pramen vytéká, nese název Slánská hora. 
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Příloha č. 2 - pověst 

O Slánském znaku 

Psal se rok 1336, když královské město Slaný dostalo od krále Jana Lucemburského 

svůj znak. Byl to opravdu vkusný a důstojný znak a Slánští na něj byli patřičně 

hrdí.Šikmo nakloněný štít zlaté barvy nesl stříbrného dvouocasého lva s korunkou na 

hlavě. Nad štítem byla uzavřená helma s rouškou posázenou zlatými hvězdami a 

s mohutným orlím křídlem, zdobeným lipovými květy a lístky. Slánští postavili na 

náměstí hezkou radnici a nad její vchod umístili svůj znak. Před radnicí na prostranném 

náměstí, se odbývaly rušné trhy, na které docházeli i obchodníci z jiných měst. „ Máte 

pěkný znak“ povídal jednou obchodník z Litoměřic, ale my máme lepší. Také máme lva 

ve znaku jako vy, ale je ho vidět jen polovina, protože před ním máme hradby 

s cimbuřím a bránu se zlatou mříží.“ Tu se ozval jeden posměváček: „ Oni Slaňáci jsou 

kobylkám, vždyť kolčí helm (uzavřená helmice), mají rytíři v boji, když sedí na kobyle. 

To se měšťanů velmi dotklo, dokonce se v hostinci tehdy poprali. Po čase začali všichni 

uvažovat o tom, jak by šel znak vylepšit. V módě byly znaky bohatší a složitější. A tak 

se Slánští dohodli, že při první návštěvě krále ho požádají o doplnění znaku. Byl krásný 

srpnový den, když přicválal královský posel a ohlásil, že město Slaný se chystá poctít 

svou návštěvou král, se svou družinou. Slánští začali město chystat, všude se zametalo a 

uklízelo. Domy se zdobili květinami a fábory. Nejlépe byla vyzdobena radnice se 

znakem. Tehdejší primas města byl pan Vaněk Hotmar. Těšil se, že půjde přivítat krále 

před Slánskou bránu a ve vhodný okamžik ho poprosí o doplnění znaku. Hotmarův 

synek Valentin byl pěkný uličník. S ostatními chlapci a kantorem nacvičovali slavnostní 

uvítání. Kantor si na mladšího Valentina často otci Hotmarovi stěžoval, ale otec byl 

přesvědčen, že má nadaného a schopného syna a tak na kantorovi stížnosti nebral zřetel. 

Naopak se domníval, že musí upozornit krále, že jeho syn je nejlepším žákem školy. 

Nadešel slavný den, primas přivítal před Slánskou bránou krále. Průvod se po té ubíral 

směrem na náměstí. Král byl v dobré náladě, prohlížel si město, tu a tam se zastavil a 

povídal si s občany. Pan Hotmar využil situace a sdělil králi přání občanů. Král přislíbil, 

že znak doplní, pak ale pan Vaněk začal vychvalovat svého syna. Král pouze pokyvoval 

hlavou. Na náměstí už čekal kantor se shromážděnou mládeží. Král již z dálky viděl, jak 

těžko udržuje kantor pořádek. Zvláště jeden z chlapců se choval nepěkně. Chlapci 
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zazpívali na uvítanou, král poděkoval a tázal se kantora: „ Což milý kantore, jsi 

spokojen se svými žáky? Učí se dobře?“ „ Ne, milostivý králi. Jsou sice bystří, ale jsou 

tuze nezbední a neposlušní.“ Stěžoval si kantor. „ A který je nejhodnější?“ Kantor 

nechtěl rozhněvat primase Hotmara a tak označil za nejhodnějšího chlapce jeho syna 

Valentina, protože zrovna stál vedle něj. V tu chvíli se Valentin vyškubl a než se nadáli, 

byl pryč. Král pokračoval dále. Před radnicí byl po českém způsobu přivítán chlebem a 

solí. Za milé uvítání chtěl král město odměnit hned na místě. Pohlédl vzhůru k radnici a 

přemýšlel, čím by znak doplnil, ale tu se ulekl.  

----- Prostor pro dětské návrhy dokončení pověsti.------------- 

 

Spatřil Valentina, který se vyzul ze střevíců a vylezl na lešení. Seděl na hořejším okraji 

štítu a snažil se utrhnout kolčí helm. Slyšel totiž doma od otce, že bude vyměněn za 

otevřený. Král se zasmál a obrátil se k městské radě: „ Slyšel jsem o vašem přání, aby 

byl váš znak vylepšen a protože jsem se rozhodl také odměnit nejlepšího žáka, daruji 

vám Valentina do znaku. Nikdo se neodvážil králi odporovat. A tak navždy zůstal 

Slánský znak „ kobylkářský“ helm doplněný Valentinem. 
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Příloha č. 3 - tabulka základního plánu 

Den Dílčí cíle Plánovaná nabídka činností 

1. den 
Rozvoj komunikace, paměti, hrubé 

motoriky, fantazie 

Komunikační kruh, diagnostické 

začlenění otázek vztahujících se 

k městu, a souvisejícím zápisem do 

prvních tříd, sportovní vyžití a 

volnočasové aktivity 

2. den 

Rozvoj jemné motoriky, dodržování 

pravidel při používání výtvarných 

pomůcek, rozvoj komunikace 

Rozhovor s dětmi v komunikačním 

kruhu, opakování získaných informací, 

seznámení s dalšími památkami města, 

vytvoření plošné mapy města 

3. den 

Rozvoj komunikačních dovedností, 

fantazie, jemné motoriky a spolupráce 

ve skupině 

Představení maňáska Slaňáčka, 

vyprávění první pověsti o založení 

města, otázky k tématu jak se dříve 

bydlelo, prolezení tunelem do minulosti, 

výtvarné zpracování Slánské hory. 

4. den 

Rozvoj spolupráce ve skupině a ve 

dvojici, rozvoj komunikačních 

dovedností, motoriky, prostorové 

orientace. 

Rozhovor v komunikačním kruhu o 

rozrůstání osady v město, co se ve městě 

stavělo, stavba města z kostek, 

vypracování pracovních listů. 

5. den 
Rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj 

pozornosti a soustředěnosti 

V komunikačním kruhu zopakujeme 

získané informace z předešlého dne. 

Navázání na téma kostel, jak to vypadá 

v kostele, kdo tam už někdy byl. Použití 

pracovních listů a výtvarná činnost – 

malba okna kostela, hudebně pohybová 

hra s dramatizací 

6. den 

Rozvoj jemné motoriky, rozvoj 

kooperativních dovedností, spolupráce 

ve skupině 

Práce na plošné mapě, dobrovolný výběr 

pracovních listů, pohybové hry 

7. den 
Rozvoj komunikačních dovedností, 

jemné a hrubé motoriky 

V komunikačním kruhu téma jak se 

dříve žilo, obchod trhy, řemesla. 

Vymysli písničku kde je nějaké řemeslo. 

Ukázka dobové hudby – kejklíři 
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8. den 

Rozvoj komunikačních dovedností, 

jemné a hrubé motoriky, fantazie, 

orientace v prostoru, výtvarný cíl: 

využití celé pracovní plochy, dodržení 

pravidel při používání výtvarných 

pomůcek 

V komunikačním kruhu si sdělíme 

zážitky z víkendu. Kdo navštívil město, 

co tam viděl, na co si vzpomenul.. 

Výtvarná činnosti kresba postavy tuží 

9. den 

Rozvoj soustředěnosti, hudebního 

vnímání, využití smyslů, rozvoj 

zrakového vnímání, jazykových 

dovedností 

Další vyprávění pověsti. O slánském 

znaku, úkol pro děti: přijít na to, jak ta 

pověst asi dopadla a co se na slánském 

znaku změnilo. 

10. den 

Rozvoj jemné motoriky, orientace 

v prostoru, dodržování pravidel při 

prácis výtvarnými pomůckami 

Opakování získaných informací o městě, 

použití fotografií, co vyznačuje znak co 

to znamená, vyrobení vlastního školního 

znaku 

11. den 

Zhodnocení pocitů, rozvoj jazykových 

dovedností, hrubé motoriky, fantazie 

paměti 

Rozhovor s dětmi a následná zpětná 

vazba, Rozloučení se Slaňáčkem a 

závěrečná dobová tancovačka 

v převlecích, Dramatizace na závěr 

tanců ohňostroj. 

 



 

6 

 

Příloha č. 4 – fotografie sportovních areálů a škol 

1. Základní škola Háje 

 

2. Základní škola Komenského náměstí 

 

3. Základní škola Nová 
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Plavecká hala 

 

Zimní stadion 
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Příloha č. 5 – památky na náměstí 

Budova knihovny a městského kina 

 

Radnice 

 

Velvarská brána                                                  
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Příloha č. 6 – Dobové fotografie města 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Příloha č. 7 – Pracovní list předškoláci  
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Příloha č. 8 – pracovní list pro mladší děti 
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Příloha č 9 – fotografie staveb města  
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Příloha č. 10 – pracovní list okno kostela 
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Příloha č. 11 – ukázka pracovního listu: stavba hradeb 
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Příloha č. 12 – fotografie oken 
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Příloha č 13 – pracovní list: zrakové vnímání 
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Příloha č. 14 – Pracovní list Slánský znak 
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12 Ukázky z činností a prací dětí 

Slánská hora a nalezený pramen 

 

Plošná mapa náměstí – závěrečný produkt celého projektu 
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Znak mateřské školy 
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Závěrečná tancovačka 

 

 

 

 


