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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: VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH O BOLESTI A RADOSTI 

                                      Škola: 

Vyučující ZŠ (jméno, email): 

                   Třída/počet dětí: 

                     Délka projektu: Dvě hodiny 

                   Datum realizace: 

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

        Stručný popis projektu: Velikonoční události jsou zaznamenány v tzv. pašijovém příběhu, 

který se vyskytuje dokonce u všech čtyř autorů biblických evangelií. Každý z nich vypráví jiné 

podrobnosti pro jiné čtenáře. V tomto programu chceme vytvořit verzi pro mladší žáky. 

Soustředíme se na prožívání jednotlivých osob, zvláště Ježíše Krista, který je hlavním hrdinou 

tohoto příběhu. Žáci s ním mají prožít jeho bolesti a radosti a zamyslet se i nad těmi, které 

znají ze svého života. Hlavní momenty pašijového příběhu jsou zdůrazněny použitím symbolů: 

kámen - srdce - svíce. Žáci se seznamují s biblickým velikonočním příběhem a jeho poselstvím  

a na jeho základě se zamýšlejí nad svými těžkostmi i radostmi a nad hledáním cesty  

k šťastnému soužití mezi lidmi. V rámci programu budou mít žáci prostor zamyslet se i nad 

významem velikonočních lidových zvyků. 

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 Velikonoční příběh o bolesti a radosti

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

ROZHODNĚ 
ANO 

SPÍŠE 
ANO 

SPÍŠE 
NE        

ROZHODNĚ 
NE 

• K prvotnímu seznámení se žáků s poselstvím velikonočního 
příběhu a hlubšímu pochopení smyslu velikonočních tradic? 

    

• K rozvíjení všeobecně přijímaných etických postojů?     

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

    

• K rozvoji schopnosti vnímání symbolů?     

• K propojení formálního a neformálního vzdělávání?     

Ano Ne 

  


