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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: AULA REGIA ANEB TAJEMSTVÍ ZBRASLAVSKÉ KRONIKY 

                                      Škola: 

Vyučující ZŠ (jméno, email): 

                   Třída/počet dětí: 

                     Délka projektu: Dvě hodiny 

                   Datum realizace:  

                 Výsledný produkt: Vyplněné pracovní sešity, společné dílo třídy. 

        Stručný popis projektu: Program je zaměřen na zážitkové seznámení se s historií  

i současností kostela sv. Jakuba v Praze na Zbraslavi, v němž jsou pohřbeni Václav II. a Eliška 

Přemyslovna, kteří Zbraslavský klášter s kostelem nechali postavit a nazvali ho Aulou Regií (Síní 

královskou). Děti tak poznávají místo navštěvované samotným Karlem IV., které se mělo stát 

významným pohřebištěm Přemyslovců a na němž byla sepsána proslulá Zbraslavská kronika. 

Program také dětem přibližuje kostel jako součást obce, kde se lidé scházejí ke společným 

bohoslužbám i jiným kulturním akcím. Seznamuje je s uspořádáním interiéru chrámu  

a pomáhá jim pochopit některé křesťanské tradice. V neposlední řadě chce pomoci dětem 

osvojit si obecně platné etické hodnoty.  

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory EU/NPO/MK 

 

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

 

 

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 Aula Regia aneb tajemství Zbraslavské kroniky

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

ROZHODNĚ 
ANO 

SPÍŠE 
ANO 

SPÍŠE 
NE        

ROZHODNĚ 
NE 

• K propojení školní výuky vlastivědy (dějepisu) s historií kulturní 
památky celostátního formátu (Auly Regie)? 

    

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

    

• 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 

  


