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Inspirováno projektem „Kostel v naší obci“ Katechetického a pedagogického centra Biskupství ostravsko-opavského. 
 

 

 

FORMULÁŘ PRO ŠKOLY 

 

                     Název projektu: AULA REGIA  

                                Program: „SÍŇ KRÁLOVSKÁ“ ANEB KOSTEL NEJEN ELIŠKY 

                                      Škola: 

Vyučující ZŠ (jméno, email): 

                   Třída/počet dětí: 

                     Délka projektu: Dvě hodiny 

                   Datum realizace: 

                 Výsledný produkt:  Vymalované pracovní listy, společné dílo třídy. 

        Stručný popis projektu: V programu se prolínají dvě roviny. Děti pomocí hádanek  

a připravených pomůcek pod vedením lektorů postupně objevují prostor kostela,  

a přirozeným způsobem se tak seznamují s významem jednotlivých součástí jeho vybavení  

i lidmi, kteří se o něj v současnosti starají. Mají možnost se zamýšlet nad hlubšími tématy, jako je 

například pomoc potřebným nebo důležitost společenství. Program je však také výrazně zaměřený 

na prvotní seznámení s existencí rodu Přemyslovců a jmény Václava II., Elišky Přemyslovny a Karla 

IV., kteří jsou s kostelem na Zbraslavi nerozlučně spjati. Lektoři v programu využívají různé smyslové 

vjemy a aktivity, které vedou k zamyšlení nad tématy křesťanství a dědictví našich předků. 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory EU/NPO/MK 

 

EVALUACE ŠKOLNÍHO PROJEKTU
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Váš komentář: 

 

2. Navázal projekt na váš ŠVP? (případně váš komentář jak) 

 

 

3. Jak hodnotíte práci lektorů? 

 

 

4. Jaké zajímavé momenty (z hlediska činnosti žáků) se v průběhu vyskytly? 

 

 

 

5. Vaše případné návrhy k vylepšení programu: 

 

 

6. Mohou autoři projektu použít fotografie pořízené v průběhu realizace programu na propagační 

materiály projektu Aula Regia?  

           Podpis 

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK:

program "Síň královská" aneb kostel nejen Elišky

1. Přispěl podle Vašeho názoru projekt:  
    (označte křížkem)  
 

ROZHODNĚ 
ANO 

SPÍŠE 
ANO 

SPÍŠE 
NE        

ROZHODNĚ 
NE 

• K vytváření pozitivního vztahu ke kulturně historickému 
dědictví naší země? 

    

• K prvotnímu seznámení se žáků s osobnostmi Václava II., 
Elišky Přemyslovny a Karla IV.? 

    

• K rozvíjení všeobecně přijímaných etických postojů?     

• K utváření postojů tolerance a respektu k přesvědčení druhých 
lidí a k porozumění významu kostela pro křesťany? 

    

• K propojení formálního a neformálního vzdělávání?     

• K rozvíjení citlivosti pro umění a kulturu?     

Ano Ne 

  


