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FORMULÁŘ PRO ŠKOLY 

 

                     Název projektu: AULA REGIA  

                                Program: PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 

                                      Škola: 

Vyučující ZŠ (jméno, email): 

                   Třída/počet dětí: 

                     Délka programu: Jedna hodina 

                   Datum realizace: 

                 Výsledný produkt:  Výsledek společné kreativní práce třídy v prostoru kostela.  

        Stručný popis projektu: Cílem programu je  hlubší seznámení dětí s vánočním příběhem 

o narození Ježíše Krista i s adventními a vánočními motivy a křesťanskými zvyky. Program 

je koncipován jako putování dětí do Betléma. Lektoři žáky provázejí pomocí obrazových 

pomůcek znázorňujících Marii a Josefa. Hvězdy žákům postupně vyprávějí "co zahlédly 

v Nazaretě i v Betlémě a co všechno Maria s Josefem zažili". Prostřednictvím známých koled 

děti postupně objevují poselství Vánoc a společně v něm nalézají zprávu o míru, přátelství 

a lásce. Dostanou příležitost zamyslet se nad potřebami druhých lidí a tím, co mohou samy 

pro druhé udělat. Součástí programu je zamyšlení se nad materiálními a nemateriálními dary 

a potřebami různých lidí.  

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 Půjdem spolu do Betléma

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

ROZHODNĚ 
ANO 

SPÍŠE 
ANO 

SPÍŠE 
NE        

ROZHODNĚ 
NE 

• K prvotnímu seznámení se žáků s poselstvím vánočního příběhu 
a hlubšímu pochopení smyslu adventních a vánočních tradic? 

    

• K rozvíjení všeobecně přijímaných etických postojů?     

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

    

• K rozvoji schopnosti vnímání symbolů a hudebního cítění?     

• K propojení formálního a neformálního vzdělávání?     

Ano Ne 

  


