
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.  

Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka 

Za šest let se po Stopách u Pražského Jezulátka  

vydalo více než 5 700 dětí a proběhlo více než 270 programů

Ohlasy učitelů: 

“Vše je velice hezky promyšlené a přínosné. Jde o zážitkový program prohlubující učivo a ukazuje kulturní základy naší země a význam 
křesťanství dnes. Velice si vážím toho, že s jednou třídou pracují 3 dospělí. Moc děkuji.“|“Líbilo se mi aktivní zapojení žáků do progra-
mu (dřevěné kostky). Krásná ukázka baroka. Setkání s knězem - je to úplně "normální" člověk. Určitě velkým zážitkem pro děti byl 
výstup na zvonici.“|“Program máte neuvěřitelně skvěle připravený. Těším se na příští rok s prvňáčky.“|“Lektoři si získali děti svým 
kamarádským přístupem a zároveň přirozenou autoritou. Aktivity byly zvoleny vhodně pro věk dětí, vše probíhalo formou etapové 
hry, děti plnily postupně řadu úkolů. Děti si vyzkoušely své schopnosti spolupráce, procvičily si hledání souvislostí mezi fakty a infor-
macemi.“|“Dětem se to moc líbilo, já jsem byla nadšená, jak to bylo dokonale promyšlené, nápadité, interaktivní.“|“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! Program je velmi přínosný!!!“|“Bylo to skvělé. Líbilo se mi, jak se lektoři chovali 
k dětem. Postup a metody výkladu byly naprosto fantastické. Skvělé.“  

Pro 4. - 5. třídy ZŠ | 2,5 hod. 

Kontaktujte nás: tel. 602 257 096
stopy@pragjesu.cz | www.pragjesu.cz/stopy 

Pořádá Klášter Pražského Jezulátka 

Programy pro školy 

u Pražského Jezulátka

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021“.


