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Projekt Velké putování velryby Varyby začal v roce 2008, letos máme již 13. ročník. 

Od roku 2016 probíhá pod záštitou MŠMT. 

 

 
Cíl projektu 

Hlavním cílem projektu Velké putování velryby Varyby je prostřednictvím poznávání 

přírodního a kulturního dědictví Karlových Varů a jejich blízkého okolí budovat v dětech 

pozitivní vztah k městu. Putování se snaží v dětech vzbudit zájem o město, ve kterém žijí  

a kde chodí do školy. Potlačuje v nich netečnost ke svému okolí a vtahuje je prostřednictvím 

jednoduchých hravých úkolů do děje. Hlavní nejsou vědomosti. Vše potřebné děti zjistí 

cestou, budou- li se pozorně dívat kolem sebe. Velké putování velryby Varyby prohlubuje 

vztahy ve třídě, upevňuje kolektiv, prostřednictvím úkolů posiluje spolupráci a komunikaci 

mezi žáky, pozornost a myšlení. Vede je do přírody a propojuje tak teorii s praktickým 

poznáváním. Projekt tak rozvíjí u žáků řadu klíčových kompetencí. Stejně tak posiluje rodinné 

vazby, jdou-li děti s rodiči či prarodiči.  

Motivační příběh 

„Městem teče říčka Teplá. Sice se jí říká Teplá, ale je pěkně studená, brrrrr... Prý teplá 

Teplá... Taky jste se nechali nachytat? A vůbec, koho to napadlo, takhle jí říkat??? To byl asi 

nějaký trumbera, který si nevšiml, že řeka je teplá jen chviličku, a to jen v jednom v místě.  

A tam mám namířeno. Je to nejteplejší místečko ve Varech. Plavala jsem si v oceánu a pořád 

jsem měla rýmu. A představte si, málem mi zamrzl můj krásný vodotrysk. Když už mi 

nepomohla ani šála, ani ponožky, uslyšela jsem jednou námořníky, jak si vyprá vějí o Varech 

Karlových, kde se voda vaří a je tam teplo jako v té nejteplejší napuštěné vaně. A tak jsem  

na nic nečekala a vydala se na dalekou cestu... 

     Teď už si ležím pěkně v teplíčku a čekám na vás. Kde? Že to nevíte? Ale kdež... Zůstala 

za mnou mokrá cestička v podobě malých pramínků. Uvidíte, kam vás dovedou... Určitě ale  

k tomu největšímu, který stříká vysoko nad hlavy všech, kteří s úžasem sledují, jakou má horká 

voda sílu a jak jí to jde pěkně do rytmu...“ 

 

 

 



Velká ryba Varyba  

po moři se plavila. 

Protože ji zábly nožky,  

skočila si pro ponožky. 

Pak o Varech slyšela... 

  

Přes oceán, velkou vodou, 

pospíchala za pohodou. 

Byl to pro ni velký risk, 

teď z ní vidíš vodotrysk... 

 

Cílová skupina 

Velké putování velryby Varyby je vzhledem ke své pohádkové podstatě (o velrybě, 

která si do lázeňského města připlula léčit rýmu) určeno dětem mladšího školního věku.    

Ze zkušenosti ovšem mohu potvrdit, že jej s oblibou absolvují i žáci starší, a dokonce i hraví 

rodiče.  

Putování probíhá každý rok. Není omezeno jen na karlovarské základní školy.  

Už několik let přijíždějí žáci z Nové Role, Ostrova, zúčastnily se také školní třídy  

ze Sokolova, Vintířova, Hroznětína i Chodova nebo Nejdku. Putování si oblíbily i rodiny 

s dětmi a také návštěvníci našeho města. 

Témata a úkoly 

Každý ročník Velkého putování velryby Varyby má jiné téma. Tomu odpovídá i výběr 

trasy. Vždy se snažím o to, aby se žáci kromě tradičních a známých cest dostali do míst, která 

nejsou tak frekventovaná. Díky zpětné vazbě od učitelů vím, že se často i oni dostali do míst, 

na kterých nikdy nebyli a o kterých ani nevěděli, že v Karlových Varech existují. 

 
Ohlasy a počty účastníků 

 

Díky „odpovědním lístkům“, které děti odevzdávají v cíli a za které dostávají drobnou 

odměnu, je možné alespoň přibližně získat představu o tom, kolik dětí trasu se skládačkou 

absolvovalo. Skutečný počet je potom o něco vyšší, protože se školními třídami putují učitelé, 

s dětmi jejich rodiče, prarodiče a sourozenci. Někteří absolvují Putování, aniž by si vyzvedli 

odměnu a odevzdali odpovědní lístek. V loňském roce prošlo trasu přes 1700 dětí. 

 

 


