Projekt Stopy – programy pro základní a střední školy
v kostele Pražského Jezulátka

Projekt Stopy
Ohlédnutí za roky 2016-2019

Využíváme prvky zážitkové pedagogiky a projektového způsobu výuky.
Seznamujeme děti s kostelem Pražského Jezulátka jako významnou historickou a kulturní
památkou i živým multikulturním místem současnosti, kde se setkávají lidé z celého světa.
Umožníme, aby si děti ke kostelu Pražského Jezulátka vytvořily vztah jako k místu, které je
součástí města a země, kde žijí.
Nabízíme prostor k zamyšlení nad hodnotami humanismu a tolerance, které jsou všeobecně
přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost, s plným respektem k vyznání všech
žáků a k náboženské neutralitě školy.
Realizátor: Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1
www.pragjesu.cz, Kontakt: stopy@pragjesu.cz

Projekt Stopy – programy pro základní a střední školy
v kostele Pražského Jezulátka

Přehled realizací programů pro školy v kostele Pražského Jezulátka
Celkem
Dětí

Program
Hádanky Pražského Jezulátka

2016/2017
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2017/2018
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0

0
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12
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20

204

11
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33

718

35

326

15

176

8

Lidé z celého světa

299

15

0

0

77

4

187

9

35

2

Za tajemstvím klášterní krypty

498

25

0

0

264

13

163

9

71

3

Stopy života

295

17

0

0

0

0

166

10
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7

Po stopách pastýřů

943

41

0

0

412

15

224

11
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15

Procházka Betlémem

436

22

0

0

142

8

131

6

163

8

Betlémská hvězda

486

2

0

0

0

0

276

1

210

1

Tajemství vánoc

69

3

0

0

0

0

0

0

69

3

Lidé z celého světa - do škol

56

4

0

0

0

0

0

0

56

4

5 837

263

753

33

1 820

87

1 844

81

1 420

62

Dobrodružná výprava

Celkem

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

V období 8/2017- 7/2019 byl projekt Stopy – Objevování stop lidí minulosti a současnosti financován Evropskou unií (OP Praha – pól růstu ČR).
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

Programy pro školy
u Pražského Jezulátka
Kontaktujte nás:
stopy@pragjesu.cz | www.pragjesu.cz/stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka
Pro 1. - 3. třídy ZŠ | 1,5 hod.

Hádanky Pražského Jezulátka

Program seznamuje děti s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií i současností. Formou přizpůsobenou jejich věku a
s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy se děti se seznámí s některými křesťanskými
tradicemi a nahlédnou do života současných křesťanů. Děti v hádankách společně objevují různá místa v kostele
Pražského Jezulátka. Prostřednictvím hudebních, výtvarných a dalších aktivit si samy vyzkouší, k čemu různá místa a
předměty v kostele slouží. Dozvědí se o historii sošky a tradicích, které jsou s ní spojené. Součástí programu je i aktivita v
běžně nepřístupné kryptě kostela.

Za čtyři roky se po Stopách u Pražského Jezulátka
vydalo více než 5 500 dětí a proběhlo více než 250 programů
Ohlasy učitelů:

„Do všech aktivit se děti zapojily s chutí a úkoly dokázaly společně splnit. Děkuji za výborně
připravený i vedený program.“|“Prohlídka kostela, varhany - dostaneme se tam, kam se jinak nesmí. Nenásilnou
formou se děti seznamují s kostelem, perfektní přístup lektorů.“|“Nejen kostel a setkání, informace, ale nejdůležitější
téma - etika.“|“Vše bylo přínosné. Již jsem program doporučila, sama jsem tu podruhé. Perfektně připravený
program.“|“Moc pěkně připravený a vyvážený program. Velmi obohacující.“|“Program učí děti přemýšlet o životě, o
světě a lidech kolem nás. Podporuje toleranci. Lektorky byly skvěle připravené, umí komunikovat s dětmi a vhodně je
motivují.“|“Program byl podle mne i podle chování dětí naprosto úžasný.“

Programy jsou pro školy zdarma.
Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

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.

Hádanky Pražského Jezulátka
Program seznamuje děti s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií i současností. Formou přizpůsobenou jejich věku
a s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy se děti se seznámí s některými křesťanskými
tradicemi a nahlédnou do života současných křesťanů. Děti v hádankách společně objevují různá místa v kostele
Pražského Jezulátka. Prostřednictvím hudebních, výtvarných a dalších aktivit si samy vyzkouší, k čemu různá místa a
předměty v kostele slouží. Dozvědí se o historii sošky a tradicích, které jsou s ní spojené. Součástí programu je i aktivita
v běžně nepřístupné kryptě kostela.

Stupeň a období vzdělávání:
Organizace časová:
Organizace prostorová:
Mezioborové přesahy a vazby:

Integrace průřezových témat:
Výsledný produkt:

1. stupeň ZŠ (1. - 3. třída)
1,5 hod.
Kostel Pražského Jezulátka (Karmelitská 9, Praha 1)
Člověk a svět
Jazyk a jazyková komunikace
Umění a kultura
Etická výchova
Člověk a práce
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Vyhodnocení projektu žáky
Společné výtvarné dílo třídy

Hlavní cíle projektu:
Zprostředkovat seznámení s místním kostelem s plným respektem k náboženské neutralitě školy a vyznání všech žáků.
Seznámit děti s kostelem jako:
o S historickým místem, důležitou kulturní památkou a uměleckým dílem
o Součástí města, kde žijí
o Místem spojeným s životem minulých generací i současné společnosti
o Místem, kam přicházejí lidé z celého světa
o Živým místem, kam přicházejí místní lidé a kde se spolu setkávají
o Stavbou, která má duchovní rozměr, kam se křesťané chodí modlit, setkávat s Bohem a slavit
o Prostorem vhodným k zastavení a přemýšlení o životně důležitých otázkách
Vést k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost.
Dílčí cíle:
o
o
o
o
o
o
o

Žáci se seznámí s některými pojmy ve vztahu k interiéru kostela a křesťanství (kůr, oltář, ambon, Bible, klášter,
mnich).
Žáci rozvíjí citlivost pro umění (barokní výzdoba kostela).
Žáci se seznámí s prostorem kostela a objevují v něm stopy minulých generací i současnosti (poutní místo a
soška Pražského Jezulátka, věřící, poutníci, návštěvníci).
Žáci rozvíjí porozumění vlastnímu kulturnímu zakotvení a respekt k odlišnostem a menšinám (vztah křesťanství
a svátků během roku – Vánoce, Velikonoce, vedení dialogu o různosti lidí – národnosti, menšiny).
Žáci rozvíjí svou sounáležitost s místem života (historické centrum Prahy).
Žáci rozvíjí svůj zájem o aktivní zapojení do společenského dění.
Žáci reflektují význam uchování, ochrany a rozvoje sakrálních staveb a vědomí jejich významu pro druhé i sebe.

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Program „Hádanky Pražského Jezulátka“ probíhá v rámci projektu Stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka, www.pragjesu.cz/stopy, Kontakt: stopy@pragjesu.cz

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.

PROGRAM POMÁHÁ ROZVÍJET NÁSLEDUJÍCÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
Kompetence k učení
o
o

o

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy.
Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody, strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.

Kompetence k řešení problémů
o

o

o

Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a
vytrvale hledá konečné řešení problému.
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního
úsudku a zkušeností.
Žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

Kompetence komunikativní
o
o
o

o

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu.
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k
aktivnímu zapojení se do společenského dění.
Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální
o
o
o

o

Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.
Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí
lidé myslí, říkají a dělají.
Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.

Kompetence občanské
o
o

Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí,
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Program „Hádanky Pražského Jezulátka“ probíhá v rámci projektu Stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka, www.pragjesu.cz/stopy, Kontakt: stopy@pragjesu.cz

Programy pro školy
u Pražského Jezulátka
Kontaktujte nás:
stopy@pragjesu.cz | www.pragjesu.cz/stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka
Pro 4. - 5. třídy ZŠ | 2,5 hod.

Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka

Program děti seznamuje s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií a současností. Představuje křesťanství jako
historické a kulturní dědictví naší země a nabízí nahlédnutí do života současných křesťanů s plným respektem k vyznání
všech žáků a k náboženské neutralitě školy. Prostřednictvím aktivit různého typu děti prozkoumají barokní interiér
kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Navštíví přilehlý klášter karmelitánů a dozvědí se o životě
v něm. Objevují mezinárodní význam místa a během interaktivních programů mají příležitost zamyslet se nad vlastními
hodnotami. Součástí programu je prohlídka běžně nepřístupné věže kostela.

Za čtyři roky se po Stopách u Pražského Jezulátka
vydalo více než 5 500 dětí a proběhlo více než 250 programů
Ohlasy učitelů:

“Vše je velice hezky promyšlené a přínosné. Jde o zážitkový program prohlubující učivo a ukazuje
kulturní základy naší země. Velice si vážím toho, že s jednou třídou pracují 3 dospělí.“|“Líbilo se mi aktivní zapojení
žáků do programu. Krásná ukázka baroka. Setkání s knězem - je to úplně "normální" člověk. Určitě velkým zážitkem
pro děti byl výstup na zvonici.“|“Těším se na příští rok s prvňáčky.“|“Lektoři si získali děti svým kamarádským
přístupem a zároveň přirozenou autoritou. Děti si vyzkoušely své schopnosti spolupráce, procvičily si hledání
souvislostí.“|“Promyšlené, nápadité, interaktivní.“|“Program byl skvěle zpracován, velmi citlivě a poutavě, a všichni
Vaši průvodci byli jednoduše skvělí. Na dětech bylo vidět, jak byli spokojeni. Rádi se vrátíme!“

Programy jsou pro školy zdarma.
Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

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.

Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka
Program děti seznamuje s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií a současností. Představuje křesťanství jako
historické a kulturní dědictví naší země a nabízí nahlédnutí do života současných křesťanů s plným respektem k vyznání
všech žáků a k náboženské neutralitě školy. Prostřednictvím aktivit různého typu děti prozkoumají barokní interiér
kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Navštíví přilehlý klášter karmelitánů a dozvědí se o
životě v něm. Objevují mezinárodní význam místa a během interaktivních programů mají příležitost zamyslet se nad
vlastními hodnotami. Součástí programu je prohlídka běžně nepřístupné věže kostela.
Stupeň a období vzdělávání:
Organizace časová:
Organizace prostorová:
Mezioborové přesahy a vazby:

Integrace průřezových témat:

Výsledný produkt:

1. stupeň ZŠ (4. - 5. třída)
2,5 hod.
Kostel Pražského Jezulátka (Karmelitská 9, Praha 1)
Člověk a svět
Jazyk a jazyková komunikace
Umění a kultura
Etická výchova
Člověk a práce
Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Vyhodnocení projektu žáky
Vyplněné pracovní listy

Hlavní cíle projektu:
Zprostředkovat seznámení s místním kostelem s plným respektem k náboženské neutralitě školy a vyznání všech žáků.
Seznámit děti s kostelem jako:
o S historickým místem, důležitou kulturní památkou a uměleckým dílem
o Součástí města, kde žijí
o Místem spojeným s životem minulých generací i současné společnosti
o Místem, kam přicházejí lidé z celého světa
o Živým místem, kam přicházejí místní lidé a kde se spolu setkávají
o Stavbou, která má duchovní rozměr, kam se křesťané chodí modlit, setkávat s Bohem a slavit
o Prostorem vhodným k zastavení a přemýšlení o životně důležitých otázkách
Vést k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost.
Dílčí cíle:
o
o
o
o

o
o
o

Žáci se seznámí s některými pojmy ve vztahu k interiéru kostela (oltář, kůr, varhany, ambon, kazatelna, klášter,
sakristie, zvony).
Žáci rozvíjí citlivost pro umění (vnímání a poznávání barokního interiéru).
Žáci se seznámí s prostorem kostela a objevují v něm stopy minulých generací i současnosti (architektura,
soška Pražského Jezulátka, návštěvníci kostela – věřící, poutníci, řeholníci, domácí a zahraniční turisté).
Žáci rozvíjí porozumění vlastnímu kulturnímu zakotvení a respekt k odlišnostem a menšinám (získání nových
poznatků o křesťanství a jeho významu pro rozvoj evropské kultury - Bible, církev, poutní místo; vedení dialogu
o různosti lidí – národnosti, menšiny).
Žáci rozvíjí svou sounáležitost s místem života.
Žáci rozvíjí svůj zájem o aktivní zapojení do společenského dění.
Žáci reflektují význam uchování, ochrany a rozvoje sakrálních staveb a vědomí jejich významu pro druhé i sebe.

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Program „Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka“ probíhá v rámci projektu Stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka, www.pragjesu.cz/stopy, Kontakt: stopy@pragjesu.cz

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.

PROGRAM POMÁHÁ ROZVÍJET NÁSLEDUJÍCÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
Kompetence k učení
o
o

o

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy.
Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody, strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.

Kompetence k řešení problémů
o

o

o

Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a
vytrvale hledá konečné řešení problému.
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního
úsudku a zkušeností.
Žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

Kompetence komunikativní
o
o
o

o

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu.
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k
aktivnímu zapojení se do společenského dění.
Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální
o
o
o

o

Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.
Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí
lidé myslí, říkají a dělají.
Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.

Kompetence občanské
o
o

Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí,
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Program „Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka“ probíhá v rámci projektu Stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka, www.pragjesu.cz/stopy, Kontakt: stopy@pragjesu.cz

Programy pro školy
u Pražského Jezulátka
Kontaktujte nás:
stopy@pragjesu.cz | www.pragjesu.cz/stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka
Pro 4. - 5. třídy ZŠ | 2 hod.

Lidé z celého světa

Skrze interaktivní hru jsou žáci vedeni k zamyšlení nad tím, co mají lidé z různých zemí světa společného a odlišného, zda
mohou mít stejné sny, přání i problémy. Dozvědí se některé reálie z různých zemí světa a uvědomí si odlišnosti životních
podmínek. Cílem programu je rozvoj respektu k ostatním lidem, překračování stereotypů i přijetí určité odpovědnosti
každého z nás vůči společenství, ve kterém se pohybujeme a žijeme. Žáci budou též vedeni k ocenění setkání s druhým
člověkem, k zamýšlení se nad hodnotami, které naše společnost vnímá jako pozitivní, a k podpoře zdravého sociálního
životního stylu. Program pracuje s mapou světa a rozvíjí týmovou spolupráci.

Za čtyři roky se po Stopách u Pražského Jezulátka
vydalo více než 5 500 dětí a proběhlo více než 250 programů
Ohlasy učitelů:

“Velice přínosný program. Žáci interaktivní formou zažili a diskutovali o náročných situacích a
tématech týkajících se multikultury. Program se mi velice líbí.”|“Program byl velmi přínosný a záživný. Seznámil žáky s
celosvětovou problematikou chudoby a potřeby umět pomáhat. Orientace na mapě, odlišnost lidí (rasová, zdravotní
postižení, sociální). Program předčil mé očekávání, výborně připravené (pracovní materiály a potřeby, vychází ze
skutečného života, znalost praxe práce s dětmi). Velká pochvala všem - milým a vstřícným lektorům, i těm, kteří se na
přípravě programu podíleli.“|“Děti měly možnost zamyslet se nad různými osudy lidí. Přemýšlely nad růzností světa. S
programem jsem byla velice spokojená. Zajímavá témata, podpora kooperace a sounáležitosti s lidmi kolem sebe.“

Programy jsou pro školy zdarma.
Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

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.

Lidé z celého světa
Program navazuje na exkurzi kostelem a klášterem Pražského Jezulátka, kde se žáci nejen seznámili s historií i
současností tohoto místa, ale také s jeho duchovním významem, který daleko překračuje hranice České republiky.
Program rozvíjí aktivity z této prohlídky, u kterých si měly děti více uvědomit vlastní hodnoty i zodpovědnost za okolní
svět a společnost, ve kterém žijí. Skrze interaktivní hru budou žáci vedeni k zamyšlení se nad tím, co mají jednotliví lidé
z různých koutů světa společného a odlišného, zda mohou mít stejné sny, přání i problémy. Dozvědí se některé reálie z
různých zemí světa a uvědomí si odlišnosti životních podmínek. Cílem programu je rozvoj respektu k ostatním lidem,
překračování stereotypů i přijetí určité odpovědnosti každého z nás vůči společenství, ve kterém se pohybujeme a
žijeme. Žáci budou též vedeni k ocenění setkání s druhým člověkem, k zamýšlení se nad hodnotami, které naše
společnost vnímá jako pozitivní, a k podpoře zdravého sociálního životního stylu. Program pracuje s mapou světa a
rozvíjí týmovou spolupráci.

Stupeň a období vzdělávání:
Organizace časová:
Organizace prostorová:

1. stupeň ZŠ (4. - 5. třída)
1,5 hod. (tj. 2 vyučovací hodiny)
Škola / kostel Pražského Jezulátka (dle preference učitele)

Mezioborové přesahy a vazby:

Člověk a svět
Jazyk a jazyková komunikace
Umění a kultura
Etická výchova
Člověk a práce

Integrace průřezových témat:

Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Mediální výchova

Výsledný produkt:

Vyhodnocení projektu žáky
Vytvoření mapy žáky

Cíle programu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Napomáhání žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním
skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je.
Napomáhání žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí.
Uvědomování si sounáležitosti s dalšími lidmi, rozvoj respektu k lidem a prostředí, výchova k odpovědnosti za
vlastní jednání.
Uvědomování si neslučitelnosti rasové, náboženské či jiné intolerance s principy života v demokratické
společnosti.
Uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, vedení k tvořivému přístupu ke společnosti, k možnosti
aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života.
Utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým.
Rozvoj zájmu o aktivní zapojení do společenského dění.
Vedení k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro
společnost.
Rozvoj komunikačních, formulačních, argumentačních, dialogických a prezentačních schopností a dovedností.
Rozvoj týmové spolupráce.
Vedení k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení.

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Program „Lidé z celého světa“ probíhá v rámci projektu Stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka, www.pragjesu.cz/stopy, Kontakt: stopy@pragjesu.cz

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.

PROGRAM POMÁHÁ ROZVÍJET NÁSLEDUJÍCÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
Kompetence k učení
o
o

o

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy.
Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody, strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.

Kompetence k řešení problémů
o

o
o

Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a
vytrvale hledá konečné řešení problému.
Žák vnímá situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách,
promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností.
Žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

Kompetence komunikativní
o
o
o

o

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu.
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k
aktivnímu zapojení se do společenského dění.
Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální
o
o
o

o

Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.
Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí
lidé myslí, říkají a dělají.
Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.

Kompetence občanské
o
o

Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí,
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.

Kompetence pracovní
o
o

Žák dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na nové pracovní podmínky.
Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost.

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Program „Lidé z celého světa“ probíhá v rámci projektu Stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka, www.pragjesu.cz/stopy, Kontakt: stopy@pragjesu.cz

Programy pro školy
u Pražského Jezulátka
Kontaktujte nás:
stopy@pragjesu.cz | www.pragjesu.cz/stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka
Pro 4. - 5. třídy ZŠ | 1,5 hod.

Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku do konce

Program je určený pro třídy, které absolvovaly program Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka nebo
Hádanky Pražského Jezulátka. Zpracovává téma lidského života od narození do smrti. Využívá přitom interiér kostela
Pražského Jezulátka. Jeho důležitou součástí je i téma konce lidského života a návštěva běžně nepřístupné krypty kostela.
Program využívá prvky zážitkové pedagogiky a formy přiměřené věku dětí. V programu děti projdou jednotlivými fázemi
lidského života od narození do smrti a nakonec se podívají i do běžně nepřístupné krypty v Kostele Pražského Jezulátka.

Za čtyři roky se po Stopách u Pražského Jezulátka
vydalo více než 5 500 dětí a proběhlo více než 250 programů
Ohlasy učitelů:

“Přínosný v pochopení historie a našich kořenů. Jsem velmi spokojená i poučená.”|“Děti se
zamyslely nad fázemi lidského života. Nevšední seznámení s prostorami kostela.”|”Děkuji vám za úžasný zážitek.
Program byl skvěle zpracován, velmi citlivě a poutavě, a všichni Vaši průvodci byli jednoduše skvělí. Myslím, že na
dětech bylo vidět, jak byli spokojeni. Rádi se vrátíme!”|”Téma narození a umírání je velmi citlivé a důležité! Program
předčil naše očekávání. Úžasný vzdělávací program!!”|”Děti byly poprvé v kryptě. Moc se mi to líbilo. Dětem taky - dle
jejich hodnocení.“|”Výborně zpracované, program "šlapal". Mám zájem o další program.”|”Obrovský obdiv pro
interaktivitu, náplň, práci s pomůckami, nenásilné vtažení dětí do programu.”

Programy jsou pro školy zdarma.
Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

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.

Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku do konce
Program zpracovává téma lidského života od narození do smrti. Využívá přitom interiér kostela Pražského Jezulátka.
Jeho důležitou součástí je i téma konce lidského života a návštěva běžně nepřístupné krypty kostela. Program používá
prvky zážitkové pedagogiky a formy přiměřené věku dětí.

Stupeň a období vzdělávání:

4. - 7. třída ZŠ

Organizace časová:

1,5 hod.

Organizace prostorová:

Kostel Pražského Jezulátka (Karmelitská 9, Praha 1)

Mezioborové přesahy a vazby:

Člověk a svět
Jazyk a jazyková komunikace
Umění a kultura
Etická výchova
Člověk a práce

Integrace průřezových témat:

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Mediální výchova

Výsledný produkt:

Společně vyrobený poster

Hlavní cíle programu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Seznámení se s důležitou historickou památkou, její historií a zajímavostmi
Porozumění vlastnímu kulturnímu a náboženskému zakotvení
Získání nových poznatků o náboženství
Přispívání k utváření dobrých mezilidských vztahů
Utváření a rozvíjení základních dovedností pro spolupráci
Vedení k uvědomování si hodnoty různosti lidí a názorů
Vedení k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
Prohloubení empatií, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
Napomáhání žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí

Dílčí cíle:
o
o
o

Uvědomit si, že během života procházíme jednotlivými etapami a co to může znamenat
Rozvoj respektu ke stáří
Zamyšlení se nad koncem života člověka a co moje činy během života po mně mohou zanechat

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Program „Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku do konce“ probíhá v rámci projektu Stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka, www.pragjesu.cz/stopy, Kontakt: stopy@pragjesu.cz

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.

PROGRAM POMÁHÁ ROZVÍJET NÁSLEDUJÍCÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
Kompetence k učení
o
o
o

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy.
Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody, strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.

Kompetence k řešení problémů
o
o
o

Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a
vytrvale hledá konečné řešení problému.
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního
úsudku a zkušeností.
Žák si uvědomuje zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

Kompetence komunikativní
o
o
o
o

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu.
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k
aktivnímu zapojení se do společenského dění.
Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální
o
o
o
o

Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.
Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí
lidé myslí, říkají a dělají.
Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.

Kompetence občanské
o
o

Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí,
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.

Kompetence pracovní:
o
o

Dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost.

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Program „Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku do konce“ probíhá v rámci projektu Stopy
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PROGRAMY PRO GYMNÁZIA A SŠ V KOSTELE PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

STOPY
ŽIVOTA

PROSTOR KOSTELA, JEHO SMYSL A SYMBOLY V NĚM.
KŘESŤANSTVÍ JAKO SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURYA HISTORIE.
SOUČASNÝ ŽIVOT KŘESŤANŮ. ZAMYŠLENÍ SE NAD VLASTNÍMI HODNOTAMI.
INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ AKTIVITY. DISKUZE. ZÁŽITEK A JEHO REFLEXE.
Programy pro školy pořádáme v kostele Pražského Jezulátka od roku 2016.
Zúčastnilo se jich přes 4 500 žáků a studentů a proběhlo více než 200 programů.
Program nabízíme ve dvou variantách, s větším důrazem na:
křesťanství (ZSV, religionistika): význam míst v kostele křtitelnice, ambon, oltář; klášter a řeholní život
prostor kostela a umění (VV, dějiny umění):
baroko, Brandl, světlo a materiál, symbolika,
současné umění v kostele
„Nebylo to jen o informacích, těch dostáváme všude spoustu,
Délka programu: 2,5 hod

KONTAKTUJTE NÁS:
stopy@pragjesu.cz
www.pragjesu.cz/stopy
pořádá Klášter Pražského Jezulátka

tady jsme si mohli i něco zažít.“
„Stojí to za to! Poučení, zábava, zážitek, možnost otázek,
kostel jak ho neznáte, neobyčejné, interaktivní,
příjemný přístup, nenásilné, zboření stereotypu,
přístup do neveřejných částí.”
„Oceňuji, že se studenti mohli něco dozvědět od řeholníka,
který byl v rozhovoru velmi otevřený. “

OHLASY

Projekt je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Stopy. Programy pro školy v kostele Pražského Jezulátka

Stopy života
Prostor kostela, jeho smysl a symboly v něm. Křesťanství jako součást evropské kultury a historie. Současný život
křesťanů. Zamyšlení se nad vlastními hodnotami. Individuální a skupinové aktivity. Diskuze. Zážitek a jeho reflexe.
Stupeň a období vzdělávání:

SŠ a gymnázia

Organizace časová:

2,5 hod.

Organizace prostorová:

Kostel Pražského Jezulátka (Karmelitská 9, Praha 1)

Mezioborové přesahy a vazby:

Jazyk a jazyková komunikace
Člověk a příroda
Člověk a společnost
Umění a kultura

Integrace průřezových témat:

Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova

V NABÍDCE JSOU DVĚ VARIANTY PROGRAMU, KTERÉ SE V PRVNÍ ČÁSTI ZAMĚŘUJÍ KAŽDÁ NA JINÉ TÉMA:


varianta „UMĚLECKÁ“
Věnujeme se podrobněji prostorám kostela a umění v něm. Prostřednictvím skupinové práce zkoumáme prvky
baroka, obrazy Petra Brandla nebo současné umění a dění v kostele.



varianta „SPOLEČENSKOVĚDNÍ“
Studenti jsou pozváni, aby se prostřednictvím individuálních i skupinových aktivit seznámili s významem
některých důležitých míst v kostele (křtitelnice, ambon, oltář). Propojují vlastní zkušenost s poznáváním
vybraných prvků křesťanství, liturgie a života křesťana.

V druhé části programu obě varianty zahrnují diskuzi s řeholníkem ze zdejšího karmelitánského kláštera a aktivitu
v běžně nepřístupné kryptě kostela. Časovou dotaci a důraz na jednotlivé cíle programu a oblasti vzdělávání je možné
na základě domluvy s vyučujícím přizpůsobit potřebám konkrétní třídy či semináře (minimální časová dotace je 1,75 h).

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka, www.pragjesu.cz/stopy, Kontakt: stopy@pragjesu.cz

Stupeň a období vzdělávání:
„SPOLEČENSKOVĚDNÍ“ varianta

„UMĚLECKÁ“ varianta

vyšší stupeň gymnázia
SŠ

nižší stupeň gymnázia
vyšší stupeň gymnázia
SŠ

Hlavní cíl programu:





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.

„SPOLEČENSKOVĚDNÍ“ varianta

„UMĚLECKÁ“ varianta

Otevřít téma člověka v jeho vztazích k sobě a k druhému
a jako součást lidského společenství. Dát studentům
prostor pro individuální reflexi tohoto tématu a s využitím
symboliky prostoru kostela ukázat, jak se odráží
v křesťanství.

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.

Výsledný produkt:
„SPOLEČENSKOVĚDNÍ“ varianta

„UMĚLECKÁ“ varianta

Vyplněný individuální pracovní list („leporelo“)
s informacemi o kostele a výstupy jednotlivých aktivit
Plátno s výsledky společného brainstormingu třídy

Vypracované plakáty o kostele (skupinová práce)
„Leporelo“ s informacemi o kostele a odpovědi na osobní
otázky k tématům

Zařazení do vzdělávacích oblastí a oborů RVP pro gymnázia:
Občanský a společenskovědní základ
ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY - víra v lidském životě: podoby víry, znaky náboženské víry; náboženské
systémy, církve; sekty
Program probíhá v prostředí kostela. V diskuzi s řeholníkem – karmelitánem se během programu studenti dozvědí o
klášterním životě v současné společnosti, dostanou příležitost s ním diskutovat o tématech týkajících se křesťanství,
víry a náboženství.
Dějepis
POČÁTKY NOVOVĚKU - barokní kultura
Umění a kultura
VÝTVARNÝ OBOR - světonázorové, náboženské, filozofické a vědeckotechnické zázemí historických slohů
evropského kulturního okruhu; architektura
Program probíhá v kostele Pražského Jezulátka, významné barokní stavby, s jejíž historií a architektonickými prvky
aktivně pracuje (bohatost interiéru, plastické prvky – sochy, barevnost, zlaté zdobení, symbolika, obrazy Petra
Brandla).

Osobnostní a sociální výchova
POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI
- „já“ sám o sobě, mé chování, myšlení a prožívání; jak rozumím vlastní jedinečnosti; jaký chci být a proč; co skutečně
dělám a co mohu a chci udělat pro svůj osobní rozvoj
Součástí programu je krátký příběh, po jehož přečtení bude možnost zamyšlení se nad vlastním osobním
potenciálem.
SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE
- dovednosti spojené s následujícími kvalitami komunikace: vnímající komunikace (aktivní naslouchání), respektující
komunikace, přesná komunikace
Program zahrnuje několik aktivit založených na vzájemné komunikaci studentů s aktivním nasloucháním a diskuzi.
„SPOLEČENSKOVĚDNÍ“ varianta

„UMĚLECKÁ“ varianta

Osobnostní a sociální výchova
POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI
- můj vztah k lidem; „já“ sám o sobě
Studenti pracují se svou identitou spojenou s křestním
jménem pomocí formulace vlastností, kterými se odlišují
od ostatních.

Osobnostní a sociální výchova
SPOLUPRÁCE A SOUTĚŽ
- jak fungovat jako člen skupiny a komunity, jak
prokazovat ochotu ke spolupráci s ostatními
Studenti pracují ve skupinách na společném plakátu
k určenému tématu a připravují si jeho krátkou prezentaci.

Občanský a společenskovědní základ
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
- společenská podstata člověka: význam začlenění
jedince do sociálních vazeb, mezilidská komunikace;
sociální struktura společnosti: jedinec ve skupině
(vztahy, role, normy chování)
Program sleduje tematickou linku ty-já-my (člověk ve
vztahu k sobě, k druhému, ke společenství). Studenti se
věnují vlastní identitě – já a mé jméno, mé vlastnosti,
které mne vystihují nebo kterými se liším od ostatních.
Pracují s odpovědností ve vztahu k druhému člověku –
schopnost ocenění druhého člověka, poděkování
druhému. Probíhá společné zamyšlení (pomocí
asociace) nad pojmem „my“ a významu společenství. Na
konkrétních příkladech interiéru kostela (křtitelnice,
ambon a oltář) a jejich symbolického významu, jsou
popsány souvislosti této tematické linky s křesťanstvím.

Umění a kultura
VÝTVARNÝ OBOR
- světonázorové, náboženské, filozofické a
vědeckotechnické zázemí historických slohů evropského
kulturního okruhu
- architektura
Studenti se věnují v prostorách kostela tématům jako
baroko, světlo a materiál, symbolika, současné umění a
dění v kostele.

Program má dále dílčí přesah do oblastí:
o

o

o

Český jazyk a literatura (JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, LITERÁRNÍ KOMUNIKACE) – způsoby
vyjadřování zážitků z literárních děl a soudů nad nimi (osobní záznamy) – individuální práce s literárním
textem (Anthony de Mello: Bdělost).
Výchova ke zdraví (VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ) - rozvoj sociálních dovedností pro život
s druhými lidmi – otevřenost vůči druhým – studenti se zamýšlí nad silnými stránkami druhého člověka, které
mu poté sdělí.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (ŽIJEME V EVROPĚ) - evropské kulturní
kořeny a hodnoty: křesťanství, umění – využití mezinárodního rozměru kostela Panny Marie Vítězné, jeho
spojení s událostmi evropských dějin, současný mezinárodní význam (poutní místo).

Program pomáhá rozvíjet následující klíčové kompetence:
Kompetence občanské
o Žák rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání;
o Žák respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí;
o Žák o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby
neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu;
o Žák promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje
zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky
pro jejich naplňování;
Kompetence sociální a personální
o Žák si stanovuje cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky;
o Žák aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů;
o Žák přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a
empatii;
o Žák se rozhoduje na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům
Kompetence k učení
o Žák efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné
postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení;
o Žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi;
Kompetence k řešení problémů
o Žák uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a
kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice;
o Žák kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy,
formuluje a obhajuje podložené závěry;
o Žák je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran;
Kompetence komunikativní
o Žák se vyjadřuje v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce
sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům
partnerů v komunikaci;
o Žák používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu;
o Žák s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i
neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu;
o Žák prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Vánoční programy pro školy
u Pražského Jezulátka
Kontaktujte nás:
stopy@pragjesu.cz | www.pragjesu.cz/stopy
Pořádá Klášter Pražského Jezulátka

Po stopách pastýřů

Pro 1. - 3. třídy ZŠ | 30 min.

Třídy i školní družiny srdečně zveme na vánoční prohlídku kostela a betléma: 30-ti minutový interaktivní
program pro 1. - 3. třídy ZŠ. Příběh o narození Ježíška vypráví pastýř, který u toho byl. Půjdeme s ním
velkými kulisami betléma až k jesličkám a přispějeme vlastním dílkem do vánoční výzdoby kostela.
Program je zaměřený na seznámení s vánočním příběhem o narození Ježíše, adventními a vánočními
křesťanskými zvyky, využívá betlém a adventní výzdobu kostela. Ve vybraných termínech v prosinci.
Nutné objednání předem.

Za čtyři roky se po Stopách u Pražského Jezulátka
vydalo více než 5 500 dětí a proběhlo více než 250 programů
Programy jsou pro školy zdarma.
Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.
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Tajemství vánoc

Pro 4. - 5. třídy ZŠ | 60 min.

Program inspiruje děti k přemýšlení o smyslu prožívání vánočních svátků. Děti společně hledají, co je pro ně
o Vánocích nejdůležitější, co vyvolává jejich osobní „atmosféru Vánoc“.
Seznámí se s biblickým příběhem o narození Ježíše. Povídají si o tom, jaké symboly si spojují s Vánoci, které
z nich jsou viditelné a které neviditelné. Přemýšlejí, co pro ně osobně představuje jejich Tajemství vánoc.
Uvědomují si souvislost Vánoc s touhou všech lidí po pokoji a štěstí. Součástí programu je i cesta plná
dobrodružství, objevování a společné vytvoření díla, jehož další osud je tajemství.

Za čtyři roky se po Stopách u Pražského Jezulátka
vydalo více než 5 500 dětí a proběhlo více než 250 programů
Programy jsou pro školy zdarma.
Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

