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Objevování stop historie, kultury a minulých generací a jejich významu pro náš současný život. 
Objevování stop, které sami zanecháváme kolem nás a naší odpovědnosti k našim nejbližším, současné 

společnosti i budoucím generacím. 
Objevování, do kterého se pouštíme s dětmi a mladými lidmi v projektu Stopy. 

Popis programu „Stopy života – „umělecká“ varianta 

Věková kategorie: nižší a vyšší stupeň gymnázia, SŠ 

Trvání: 2,5 hod 

Místo: Program probíhá v kostele Pražského Jezulátka, přilehlých prostorách kláštera včetně běžně 
nepřístupných míst (např. krypta). 

Program je určen pro jednu školní třídu, je veden ideálně dvěma lektory a přítomen je po celou dobu 
trvání programu doprovázející učitel. 

Tematický rámec: Program dává studentům možnost aktivního zkoumání kostela a umění v něm 
z pohledu několika témat pomocí vypracování plakátu ve skupinách. Tato témata studenti zároveň 
reflektují individuálně pomocí osobních otázek, které mají k dispozici. Studenti se ke konci programu 
pomocí přečteného příběhu zamýšlejí nad svým vlastním potenciálem. 

 
Mezioborové přesahy a vazby: Jazyk a jazyková komunikace 
 
     Člověk a příroda 
 

Člověk a společnost  
Jazyk a jazyková komunikace 

Umění a kultura 
Etická výchova 

   
Integrace průřezových témat:  Osobnostní a sociální výchova 
 
     Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
 

Multikulturní výchova 
 
Výsledný produkt: Vypracované plakáty o kostele (skupinová práce) 
      
   „Leporelo“ s informacemi o kostele a odpovědi na osobní otázky k tématům 
 
Hlavní cíle projektu: 

 Seznámit studenty s kostelem Pražského Jezulátka jako s historickým místem, kulturní 
památkou mezinárodního významu a uměleckým dílem i jako s živým duchovním místem 
současnosti důležitým pro život místních křesťanů i poutníků z celého světa. 
 

 Nabídnout studentům možnost nahlédnout do života současných křesťanů. 
 

 S respektem k vyznání jednotlivých studentů a náboženské neutralitě školy dát prostor k diskuzi 
o víře a náboženství.  

 

 Vést k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro 
jedince i pro společnost a dát příležitost k diskuzi o nich. 

 

Dílčí cíle: 

 Dát studentům možnost aktivního zkoumání kostela z pohledu několika témat pomocí 
vypracování plakátu. 
 

 Nabídnout zamyšlení se pro každého studenta nad osobní otázkou související s danými tématy.  
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Popis jednotlivých aktivit a jejich cíle v návaznosti na RVP: 

Zahájení programu začíná v místnosti uvnitř kláštera, kam se vejde bočním vchodem. 

ÚVOD, KOLEČKO 

Časová dotace: 15 minut 

Pomůcky: jmenovky, fixy, židle, velké karty s otázkami (3x) 

Cíle:  

 Studenti se seznámí s místem, kde bude program probíhat. 

 Evokace (slovo kostel), vybavení prekonceptů – studentům se otevře téma následujícího 

programu. 

 Studenti se hned od začátku do programu aktivně zapojí.  

Představení se, pravidla: 

Průběh aktivity: 

- Třída vstoupí bočním vchodem do prostor kláštera, kde proběhne přivítání a představení 

lektorů. Lektoři se zeptají studentů, z jaké jsou školy a nabídnou jim tykání.  

 

- Lektor studentům představí, co je na programu přibližně čeká: 

 aktivní prohlídka kostela (Nebude to klasická prohlídka, ale ten program bude trochu 

vyžadovat vaší aktivitu. Proto záleží na vás, zda do toho půjdete a kolik tomu budete 

chtít dát a kolik si z toho tím pádem vzít.) 

 rozhovor s karmelitánem – řeholníkem ze zdejšího kláštera 

 překvapení na závěr 

 

- Pravidla společného fungování: 

 nepoužívat mobilní telefony 

 mluví jen 1 

 respektujeme jiný názor 

 chování v kostele – Čeká nás v kostele připravený program, takže si můžeme dovolit 

se tam podle něj chovat. Budeme tam dělat i věci, které mohou být pro ostatní 

návštěvníky překvapivé (např. chodíme někam, kam se nechodí, mluvíme nahlas…). 

Je potřeba, abychom také respektovali jejich přítomnost – např. nekřičet.  

 

- Vytvoření jmenovek 

Kolečko – otázky: 

Průběh aktivity: 

- Položíme otázky doprostřed kruhu a uděláme kolečko. Každý student se postupně představí a 

poté odpoví na tři položené otázky. 

 

- Otázky: Už jsi byl někdy v kostele? Co tě tam překvapilo? Jaké máš ode dneška očekávání? 
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SKUPINOVÁ PRÁCE (představení kostela, zadání, skupinová práce, prezentace) 

Pomůcky: plakáty na podložkách, propisky, fixy 

Cíle:  

 Studenti mají možnost aktivně zkoumat prostory kostela a objevují současné umění.  

 Studentům je kostel představen jako historické místo, důležitá kulturní památka a umělecké 

dílo. 

 Studenti spolupracují na vypracování plakátu k jednotlivým tématům týkajících se kostela. 

 Studenti se učí fungovat jako členové skupiny a prokazují ochotu ke spolupráci s ostatními.  

 Studenti se seznámí s barokním uměním v kostele, rozvíjí svou citlivost pro umění. 

 Seznámení se s některými pojmy ve vztahu k interiéru kostela. 

 Studenti prezentují svou práci ve skupině, sami představí spolužákům téma, kterému se jako 

skupina věnovali více do hloubky.  

Představení kostela: 

Časová dotace: 3 minuty 

Průběh aktivity: 

- Za chvíli půjdeme po skupinách do kostela a budeme se zabývat 5 různými tématy v interiéru. 

Předtím si ale řekneme pár informací o něm: 

 

- Kostel pochází z počátku 17. století, původně byl kostelem luteránským. Po bitvě na Bílé Hoře 

jej císař daroval řádu bosých karmelitánů, kteří vybudovali klášter a začalo se s rozsáhlou 

barokní přestavbou kostela – proto je interiér kostela převážně barokní. 

 

- Od 17. století je tady soška Pražského Jezulátka, která je známá po celém světě. Tento kostel 

je významným poutním místem, dorazí sem až 500 tis. lidí ročně - po svatovítském chrámu je 

kostel Pražského Jezulátka nejnavštěvovanějším kostelem v ČR. 

 

Zadání pro skupinovou práci: 

 

Časová dotace: 2 minuty 

 

Průběh aktivity: 

 

- Nejprve se rozdělíte do 5 skupin - každá skupina se bude věnovat jinému tématu (5 různých 

témat týkajících se kostela). Jednotlivé skupiny vypracují určitý plakát (ten by měl napovědět, 

na co se mají studenti v kostele zaměřit). 

 

- Na skupinovou práci budete mít 15 (20) min. 

 

- Po uplynutí času v kostele zazvoníme na zvonek a sejdeme se všichni uprostřed kostela.  

 

- Potom vás bude čekat prezentace vašeho plakátu ostatním - takže si po zjištění informací 

připravte také prezentaci cca na 5 min - domluvte se, kde budete chtít prezentovat, kdo bude 

mluvit, co chcete říct ostatním, co jste se dozvěděli… 

 

- Součástí každého plakátu je také jedna osobní otázka. U té se sami rozhodněte, jestli se o ní 

budete chtít s námi podělit nebo ne (pokud nechcete, tu si můžete nechat pro sebe). 
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- V kostele můžete sahat na věci, které nejsou za zábranami. Kdybyste potřebovali někam za 

zábranu, tak to řekněte nám. 

 

- Je něco nejasné? Máte nějaké otázky k zadání? 

 

- vytvoření skupin 

- losování plakátů 

 

Skupinová práce (interiér, historie, současnost): 

 

Časová dotace: 15 – 20 minut 

 

Průběh aktivity: 

 

- Skupiny studentů samostatně vypracovávají své plakáty. Lektoři chodí po kostele, jsou 

k dispozici pro případné dotazy nebo nejasnosti. Po uplynutí času zazvoní lektor na zvonek a 

všichni se sejdou uprostřed kostela. 

 

Prezentace témat: 

 

Časová dotace: 25 minut (5 min pro každou skupinu) 

 

Průběh aktivity: 

 

- Lektor postupně vyzývá skupiny, aby představily svá témata. Na začátku prezentace se lektor 

skupiny vždy zeptá, kam se přesuneme – kde chtějí svůj plakát prezentovat, co chtějí ukázat. 

 

- Na konci každé prezentace necháme prostor pro případné doplnění ze skupiny nebo i ze třídy 

+ zodpovíme dotazy. Zareagujeme na to, co skupina odprezentovala, popřípadě nějak 

upřesnit nejasné informace. 

 

- Pořadí témat prezentace: Baroko, Barvy a světlo, Materiál, Lidi, Současnost. 

 

- Děkujeme vám všem za vaše prezentace. Teď budeme odcházet z veřejného 

prostoru kostela do soukromější části, kam už ale musíme být pozváni. Chce se ještě 

někdo zeptat na něco ohledně interiéru, než ho opustíme?  
 

- Zajímavosti, případně doplňující informace k prezentacím: 

 

Baroko 

o Kostel byl postaven na přelomu renesance a baroka - zdi jsou ještě spíše renesanční, v baroku 

pak byl přestavěn interiér - výzdoba je tedy už barokní. Při přestavbě se také otočila orientace 

kostela - normálně je v kostelích oltář na východ, tady je na západ (Z důvodu, aby byl přístup 

do kostela z ulice a aby se za oltář vešel chór, o kterém se ještě později něco dozvíme). 

o Nevíme, kolik je andělů, ale je jich určitě přes 100 - andělé jsou spíš taková výzva, aby se lidé 

podívali vzhůru (ze země na nebe) - o to se právě celý barokní sloh snažil. 

 

Barvy a světlo 

o Hlavní oltář – je z 1. čtvrtiny 18. století a teď má barevnost, kterou měl, když vznikl - sochy 

kombinace zlata a mědi, dřevěná architektura barvami imituje mramor. Postupně během staletí 

byl různě přemalován - na tmavo, sochy celé pozlacené. Teď v posledních letech restaurátoři 
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postupně obnovují - museli někde postupně sundat až 7 vrstev, aby se dostali na tu původní 

(každá vrstva pouštěla jiným rozpouštědlem). 

o Některé obrazy jsou od Petra Brandla (Jáchym a Anna, smrt sv. Josefa, Šimon Stock) – obrazy 

kombinují přirozené světlo se světlem posvátným. 

 

Materiál 

o Kromě oltáře Jezulátka, který je z mramoru, jsou všechny oltáře a sochy dřevěné, imitace 

mramoru na hlavním oltáři je jen barva, zlato na sochách je jen tenká vrstva. 

o Onyx - můžete zkusit prosvítit (je poloprůsvitný). Tento kámen se vyskytuje jen na pár místech 

na světě, ten, který je tady, je z Pákistánu. 

o Jezulátko bez šatů je možné vidět na Vánoce - soška je vystavená tak, jak vypadá bez nich - 

má vysochanou košilku (dřevo, látka pokrytá voskem). 

Lidé 

o Cedulky na zdi - odkazují na to, že je tento kostel celosvětově významným poutním místem 

(=poděkování za vyslyšené prosby). Jezulátko se sem dostalo před 400 lety ze Španělska. 

Jezulátko je zobrazení Ježíše jako dítěte a mimo jiné ukazuje na to, že Ježíš žil tady na zemi 

stejně jako každý člověk a že nám tak Bůh může být nablízku. Úcta k Ježíšovu dětství je 

rozšířená po celém světě a v mnoha kostelích jsou přímo kopie sošky Pražského Jezulátka 

(šíření historicky hlavně skrze misie). Hodně např. Latinská Amerika, Filipíny, Korea. 

o Karmelitánští světci na oltáři - Terezie a Jan - žili v 16. století - zakladatelé řádu bosých 

karmelitánů. Eliáš a Elizeus - starozákonní proroci - “duchovní otcové” řádu. 

Současnost 

o Umělecká díla - křtitelnice, ambon, oltář, kříž a sedes - místa, která se používají při různé liturgii 

- třeba při mši nebo při křtu - vytvořil známý sochař Otmar Oliva v roce 2015. 

o Nejnovější dílo - od října 2019 je socha Terezie z Lisieux na oltáři u vchodu (je tam o ní 

letáček).  

o V kostele probíhají mše v 5 jazycích, které slouží karmelitáni ze zdejšího kláštera + když sem 

přijede poutnická skupina tak i v dalších jazycích - třeba korejsky nebo arabsky (křesťanské 

skupiny třeba z Libanonu). 

o Kromě toho tady jsou pravidelně třeba tyhle programy pro školy, přednášky, někdy divadlo nebo 

výstava. Kostel je otevřený celý den, takže mnoho lidí si sem jen tak zajde se pomodlit nebo 

najít chvilku ztišení. A samozřejmě také mnoho turistů, kteří přicházejí podívat se na sošku a do 

muzea šatů. 

 

 

ROZHOVOR S KARMELITÁNEM 

 

Časová dotace: 25 minut 

 

Pomůcky: židle připravené do kruhu 

 

Cíle: 

 Studentům je kostel představen z pohledu karmelitána žijícího v klášteře u kostela Pražského 

Jezulátka. 

 Studenti se dozvědí o klášterním životě v současné společnosti. 

 Studenti mají prostor vést diskuzi o křesťanství, víře a náboženství. 

 Studenti mohou přispívat do diskuze svými postřehy a otázkami. 

 

Průběh aktivity: 
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- Lektor: Já bych vám teď rád/a představil/a místního karmelitána Pavla Polu, který žije zde 

v klášteře a je jeho převorem. A vy teď budete mít možnost mu pokládat své otázky. Proto já 

teď (jméno) předávám slovo.  

 

- Karmelitán přivítá studenty v chóru (soukromý prostor za oltářem). Vysvětlí, k čemu toto místo 

slouží, představí místní komunitu – řád bosých karmelitánů. 

 

- Poté nastane přesun do vedlejší komnaty a začne diskuze. Všichni se posadí do kruhu a 

studenti pak mohou pokládat své dotazy. 

 

 

KRYPTA (příběh – můj potenciál) 

Časová dotace: 25 minut 

Pomůcky: vytištěný příběh, baterka, svíčky – tenké, zapalovač, tibetská miska, nádoba s pískem 

uprostřed, zapálené svíčky v prostoru krypty 

Cíle: 

 Studenti mají prostor ke ztišení a soustředění se na sebe.  

 Studentům je nabídnut příběh na zamyšlení se nad osobním potenciálem. 

 Studenti přemýšlí o hodnotách v životě a nad tím, čím mohou jako jedinci přispět společnosti.  

Průběh aktivity: 

Krypta bude slabě nasvícená svíčkami, projdeme ji až do zadní místnosti, kde uděláme kruh. 

Ještě v komnatě před vstupem do krypty lektor vysvětlí, co bude následovat: 

- Za chvíli půjdeme do krypty kostela, která je běžně veřejnosti nepřístupná. Tady si o kryptě 

řekneme nějaké informace a pak půjdeme společně potichu dolů. Projdeme společně celou 

kryptu a pak pro vás máme takovou nabídku krátké zážitkové aktivity, kdy si budete moct 

projít ten tichý prostor každý sám a třeba ho využít k vlastnímu zamyšlení, ztišení. 

 

- Jelikož je to krypta, jsou tam náhrobky a několik rakví a ten prostor je osvětlený svíčkami. 

Kdyby to bylo někomu nepříjemné, můžete zůstat nahoře nebo se sem kdykoliv v průběhu 

vrátit. (Není třeba to nikomu říkat, jen potichu odejděte a počkejte na nás tady nahoře.) 

 

- Informace o kryptě zde: 

 https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-

prod/pragjesu.cz/uploads/2016/05/A4-Krypta.pdf 

 

Příběh: 

Orel a slepice 

Kdosi našel orlí vejce a dal ho do hnízda slepici, která bydlela na dvorku za domem… 

Orlík se vylíhl s kuřaty a rostl s nimi. Celý život dělal to, co kuřata na dvorku, a myslel si, že je jedním z nich. 

Hrabal v zemi a hledal červy a hmyz. 

Kvokal a kdákal. Plácal křídly a občas pár centimetrů vzlétl. Léta ubíhala a orel zestárl. Jednoho dne uviděl 

vysoko nad sebou na bezmračném nebi nádherného ptáka. Vznešeně plachtil v silných vzdušných proudech, 

téměř ani nemusel mávnout svými dlouhými zlatými křídly. Starý orel užasle vzhlédl: „Kdo to je?“ „To je orel, král 

ptáků,“ odpověděl mu soused. Patří obloze. My patříme zemi. Jsme slepice. A tak orel žil i zemřel jako slepice. To 

proto, že se celý život za slepici považoval.  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/pragjesu.cz/uploads/2016/05/A4-Krypta.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/pragjesu.cz/uploads/2016/05/A4-Krypta.pdf
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(Anthony de Mello, Bdělost) 

Po přečtení příběhu položíme otázku: V čem je můj potenciál? 

- Zazvonění na tibetskou misku. 

 

- Když se studenti vrátí do přední místnosti, uděláme kruh kolem nádoby s pískem. Vyzveme 

studenty k tomu, aby řekli, v čem je jejich potenciál – stačí jedno/dvě slova. Zopakujeme ještě 

jednou otázku – V čem je můj potenciál? 

 

- Kdo to řekne, zapíchne svíčku do nádoby s pískem. Průběh necháme volně, kdo bude chtít 

promluvit, promluví. (Pokud zůstanou nějací studenti, kteří nebudou chtít svou odpověď sdílet, 

vyzveme je k tomu, aby přidali do písku také svou svíčku – klidně beze slov.) 

 

- Děkujeme, že jste byli ochotní to s námi sdílet a já vám všem přeju, aby se vám dařilo ten váš 

potenciál rozvíjet. 

 

 

ZAKONČENÍ, ZPETNÁ VAZBA 

Časová dotace: 15 minut 

Cíle: 

 Studenti se navrací ke svým zážitkům z programu a reflektují je. 

 Studenti popíší program jedním klíčovým slovem, se kterým budou odcházet. 

 Studenti se nad programem zamyslí a poskytnou k němu lektorům zpětnou vazbu. 

Průběh aktivity: 

Sedneme si se studenty opět do kruhu v nějaké místnosti a uzavřeme celý program. 

Projdeme postupně celý program, připomeneme jednotlivé části programu. 

(úvod, představení, informace o kostele, skupinová práce, prezentace, rozhovor s karmelitánem, 

krypta – příběh) 

Klademe otázky: 

 Jak na vás působilo prostředí krypty? 

 Jak jste se tam cítili? 

 Oslovilo vás něco na příběhu? 

 Co byl nejsilnější moment? 

 Co vás na programu překvapilo? 

Kolečko – každý řekne jedno slovo, se kterým bude z programu odcházet.  

Požádat o zpětnou vazbu – Co byste udělali jinak? Co byste ještě chtěli říct? 

Na konci rozdáme studentům leporela. 


