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Úvod 

„Kostel je zvláštní místo skrývající tajemství, které můžeme objevit, jestliže se 

ztišíme a nasloucháme.“ 

Kostel najdeme skoro v každé vesnici a v každém městě. Je to zvláštní místo, které 

nelze s ničím srovnat. Odlišuje se již zvenčí. Vyčnívá ze všednosti, většinou nezapadá 

mezi domy, obchody, banky, hotely a nákupní centra. Působí sám o sobě a zároveň 

představuje velké tajemství. Obvykle tvoří dominantu vesnice či malého města. 

Když člověk do kostela vstoupí, cítí tajemství, které poznal při pohledu na kostel, 

ještě zřetelněji. Uvnitř kostela se člověk náhle začne chovat jinak. Na člověka kostel 

působí jinak než banka, obchod či domov. 

Při vstupu do kostela obvykle zakusíme ticho. Ticho vysokých kostelních prostor 

nás vede k mlčení. Nemusíme dělat vůbec nic, než se zklidnit a naslouchat tichu. 

Možná si připadáme náhle menší než venku, ve světě ostatních domů. A právě to je 

na kostele to tajemné.  

Kostely patří mezi kulturní bohatství našeho národa. Současná generace dětí má 

malé povědomí o historii a významu těchto staveb. Kostely navštěvují v době 

dovolených, při svých prázdninových výletech nebo v době vánoc. 

Ve své závěrečné práci chci představit projekt „Kostel v našem městě“, který je 

určitou nabídkou pro základní školy a má za úkol blíže seznámit děti s kostelem svatého 

Mikuláše v Bílovci. Projekt „Kostel v našem městě“ je určen pro žáky 1. – 3. třídy a je 

nabízen základním školám v Bílovci. Projekt je využíván již od roku 2013. V Bílovci 

jsou dvě základní školy a proběhlo již 13 vyučovacích hodin. 

Projekt jsem zpracovala společně s otcem Lumírem Tkáčem, farářem 

Římskokatolické farnosti Bílovec a byl sestaven na základě podkladů Katechetického 

a pedagogického centra Biskupství ostravsko-opavského.  

Hlavním cílem projektu je seznámení žáků s dominantou našeho města – kostelem 

sv. Mikuláše v Bílovci. 
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1 Vývojová psychologie - obecná charakteristika – mladší školní věk 

Nástup dítěte do školy je důležitým sociálním mezníkem. Dítě získává novou roli, 

stává se školákem. Škola ovlivní další rozvoj dětské osobnosti, způsob prožití celého 

zbývajícího dětství, projeví se i v oblasti sebehodnocení. Selhání ve škole může být 

rozhodující nejenom z hlediska sebepojetí, ale i pro další životní směřování. Doba 

nástupu do školy nebyla stanovena náhodně. Ve věku 6-7 let dochází k různým 

vývojovým změnám. Většina z nich je pro úspěšné zvládnutí školních požadavků 

důležitá. I když význam může být různý. Školní věk, tj. období základní školy, lze 

rozdělit na tři dílčí fáze: 

1. Raný školní věk trvá od nástupu do školy, tj. 6-7 let, až do 8-9 let. Je pro něj 

charakteristická změna sociálního postavení i různé vývojové změny, které se 

projevují především ve vztahu ke škole. 

2. Střední školní věk trvá od 8-9 let do 11-12 let, tj. do doby, kdy dítě přechází na 

2. stupeň základní školy a začíná dospívat. V průběhu této fáze dochází k různým 

změnám, které lze považovat za přípravu na dobu dospívání. 

3. Starší školní věk, resp. období 2. stupně základní školy, trvá do ukončení 

povinné školní docházky, to znamená přibližně do 15 let. Z biologického 

hlediska jde o období pubescence, tj. první fáze dospívání.  

 

Ve své práci se zaměřím na období raného školního věku. 

 

Školní věk lze chápat jako období oficiálního vstupu do společnosti, kterou 

představuje obecně ceněná instituce školy. Zde musí dítě potvrdit své kompetence, pilně 

pracovat a plnit povinnosti tak, jak od něho očekává společnost. Toto období bývá 

označováno jako fáze píle a snaživosti, jejímž hlavním cílem je uspět, prosadit se svým 

výkonem (Erikson, 1963). Z širšího hlediska jde o obecnější potvrzení vlastních kvalit 

v různých sociálních skupinách, nejenom ve vztahu k požadavkům dospělých, ale 

i vrstevníků. Školní věk lze posuzovat i jako fázi vytvoření horizontálního 

společenství, tj. vrstevnické skupiny, která má vlastní hierarchii a řídí se vlastními 
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pravidly. Dítě potřebuje uspět v obou oblastech, být za své výkony pozitivně hodnoceno 

a ostatními akceptováno.
1
  

 

1.1 Vývoj poznávacích procesů 

1.1.1 Vývoj myšlení, zpracování informací a řešení problémů 

Rozvoj myšlení mladších školáků se projeví používáním takové strategie 

uvažování, která se řídí základními zákony logiky a respektuje vlastnosti poznávané 

reality. Proměna dětského uvažování je postupná. Na začátku školní docházky se 

neprojevuje za všech okolností a ve všech oblastech stejným způsobem. Myšlení 

mladšího školáka je vázáno na realitu. To znamená, že je schopen uvažovat o něčem 

určitém, co sám zná, i když není objekt jeho úvah aktuálně přítomen. Stačí mu minulá 

zkušenost, aby si to, co potřebuje, mohl alespoň představit. Dítě mladšího školního věku 

je zaměřeno na poznání skutečného světa. Dětské poznání se, zejména na počátku 

tohoto věku, často spokojí s popisem, což lze chápat jako základní způsob orientace 

v prostředí. Mladší školák ve svých úvahách nejraději vychází z vlastní zkušenosti. 

Postupně začíná chápat pravidla, která v určité situaci platí, podle nichž svět funguje. 

Konkrétní logické myšlení se projeví rozvojem schopnosti klasifikace, chápání různých 

souvislostí a vztahů. Dětské poznání se stává objektivnější a přesnější, než bylo 

v předškolním věku. Významnými charakteristikami konkrétního logického myšlení je 

schopnost decentrace, konzervace a reverzibility. 

Decentrace je schopnost posuzovat skutečnost podle více hledisek a brát v úvahu 

různé souvislosti a vztahy. Mladší školák je schopen vzít v úvahu více hledisek, která 

dovede kombinovat a integrovat do jednoho závěru. Proměna způsobu myšlení se 

projeví v úvahách o okolním světě.  

Konzervace je vědomí trvalosti určitých objektů, jejich znaků, či vlastností 

množin. Začne si uvědomovat, že objekty i situace se sice mohou za různých okolností 

jevit jinak, ale jsou to stále tytéž objekty. Dětské myšlení se v tomto věku ještě hodně 

opírá o konkrétní zkušenosti. 

                                                 
1
 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 236-237. 
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Reverzibilita, tj. vratnost, je významnou složkou proměnlivost. Školáci začínají 

chápat vratnost různých proměn, resp. myšlenkových operací. Už vědí, když něco 

uděláme, situace se změní. Ale uvědomují si i možnost vrátit ji zpět, do původního 

stavu.  

Školní děti jsou schopné klasifikovat známé objekty a situace podle více hledisek. 

Schopnost školáků vytvářet určité třídy závisí na vlastnostech objektů, které mají 

klasifikovat a třídit. Způsob klasifikace je ovlivněn specifickou zkušeností, ale působí 

na ni i vizuální podobnost, nápadnost některých znaků. Děti školního věku začínají 

chápat vztahy mezi různými třídami. Projevem decentrace je i porozumění, že jeden 

objekt lze posuzovat z různých hledisek, že může náležet k více třídám. Děti se 

postupně učí rozlišovat nadřazenou třídu, do níž patří více různých skupin nižšího řádu.
2
 

 

Chápání času pozitivně ovlivňuje schopnost uvažovat konkrétním logickým způsobem. 

Pro dítě raného školního věku má čas stále především konkrétní význam, posuzuje jej 

ve vztahu k určitému dění a k sobě samému jako subjektu.  

- Děti umí řadit různé události podle toho, v jakém sledu k nim došlo, chápou 

pojem dříve a později. 

- Do celku svého osobního času zahrnují různé dění, vytváří se tak mapa prožitých 

událostí, určité osobní teritorium, které má pro dítě specifický význam. Zatím je 

v něm současnost, blízká minulost a budoucnost. 

- Dítě se učí rozlišovat délku trvání nějakého dění, které probíhá v čase, např. 

cesta do školy. 

- Chápou časovou nevratnost, je jim jasné, že ji nemohou vrátit zpátky. 

 

Chápání počtu. Když děti přicházejí do školy, mají vytvořenou určitou představu 

o číselném pojmu. 

- Vědí, že každé číslo slouží k označení určitého počtu. Toto obecné pravidlo 

dovedou aplikovat jen v omezené míře. 

                                                 
2
 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 241-247. 
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- Dovedou vyjmenovat základní číselnou řadu, znají názvy čísel. Postupně 

začínají chápat logiku číselné řady, tj. závaznost pořadí čísel, určenou kriteriem 

velikosti. 

- Začínají chápat, že počítání je způsob obecnější klasifikace. 

- Rozvoj matematických dovedností závisí na pochopení souvislosti a vztahů mezi 

čísly. 

- Porozumění principu rovnosti může být pro mladší školáky obtížné. 

 

Zpracování informací a řešení problému. 

Způsob, jakým dítě chápe určitou informaci, plně odráží úroveň jeho uvažování. 

Rozvoj poznávacích procesů se projeví schopností brát v úvahu více informací, 

diferencovat je a ty nevýznamné eliminovat. Dítě věnuje pozornost těm informacím, 

které považuje za významné. 

 

Malý školák není schopen adekvátního sebehodnocení, neuvědomuje si, co sám 

dovede a co už ne, event. jak dobře to umí. Ještě nedokáže odhadnout vlastní schopnosti 

a uměřeně ocenit své výkony.
3
  

 

1.1.2 Vývoj paměti a pozornosti 

Kapacita i kvalita pozornosti se v průběhu školního věku mění. Koncentrace 

pozornosti – schopnost soustředit se žádoucím směrem po určitou, nezbytně dlouhou 

dobu dozrává na počátku školního věku a lze ji považovat za jednu ze složek školní 

zralosti. Délka soustředění, i na zajímavou látku, je v tomto období stále omezená. 

 

Paměťové funkce se velmi intenzivně rozvíjejí mezi 6-12 lety. Kapacita paměti se 

v průběhu mladšího školního věku zvyšuje.
4
  

 

                                                 
3
 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 251-256. 

 
4
 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 256. 
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1.1.3 Vývoj percepce 

Vývoj zrakového vnímání – pro školní práci je důležitý rozvoj vidění na blízko. 

Schopnost rozlišit a identifikovat určitý tvar bez ohledu na jeho polohu, event. pozadí 

při překrytí, se rozvíjí mezi 5. – 7 rokem. Školsky zralé děti začínají vnímat celek jako 

soubor detailů, mezi nimiž jsou nějaké vztahy. Detaily chápou jako součást celku.  

Vývoj sluchového vnímání  - sluchová percepce dozrává rovněž mezi 5. – 7. 

rokem a je podporována každodenní zkušeností. 
5
 

 

                                                 
5
 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008 str. 238-240. 
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1.2 Emoční vývoj  

Začlenění dítěte do lidského společenství postupuje výrazně vstupem do školy. 

Významnými osobami, podle nichž se dítě učí modelovat své vlastní způsoby chování, 

nejsou již pouze rodiče, ale přistupují k nim stále více učitelé a spolužáci. Ve 

vrstevnické skupině školní třídy se dítě učí stále lepšímu porozumění různým názorům, 

přáním a potřebám různých lidí. Zřetelně pokročil vývoj emočního porozumění. 

Vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace byl zahájen už v předškolním 

období, takže školní začátečník si už s sebou do školy přináší normy sociálního chování 

(ví, co se smí a co se nesmí). 

Vývoj morálního vědomí  - chápání mravních morem a hodnot a jednání podle 

nich – závisí na celkovém vývoji dítěte. Existují tři základní stádia morálního vývoje. 

V každém stádiu jsou dva typy. 

Kohlberg definoval šest hlavních stadií vývoje morálky (seskupených do tří 

obecnějších kategorií), zabýval se především schopností lidí uvažovat mravně 

v abstraktních situacích, nikoliv jejich odvahou využívat vlastní mravní potenciál 

v reálných situacích. 

 prekonvenční úroveň morálky  

o heteronomní stádium - orientace na trest a orientace na odměnu 

o stádium naivního instrumentálního hedonismu – dítě jedná konformně, 

ve shodě s určitými příkazy a zákazy – očekává výhodu nebo 

předpokládá, že se vyhne nějaké nepříjemnosti   

 konvenční úroveň morálky  

o morálka hodného dítěte – dítě jedná tak, jak se očekává od hodného 

dítěte 

o morálka svědomí a autority – dítě jedná podle sociálních norem 

 postkonvenční úroveň morálky  

o morálka jako forma společenské smlouvy 

o morálka vyplývající z universálních etických principů – jedinec se chová 

shodně s normami proto, aby sám sebe nemusel odpuzovat. 
6
  

                                                 
6
 Josef Langmeier, Dana Krejčířová: Vývojová psychologie 2., aktualizované vydání 

Praga Publishing, Grada, str. 130-134. 
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1.3 Socializace 

Ve školním věku je ze sociálního hlediska důležitý vstup do školy. Představuje 

další odklon od výlučného vlivu rodiny a podřízení instituci, jež reprezentuje hodnoty 

a normy, které jsou nejbližší kultuře střední a vyšší vrstvy společnosti. Tyto hodnoty 

jsou zde reprezentovány jako obecná norma, platná pro všechny stejně. Školní věk je 

další fází přípravy na život ve společnosti. Úspěšnost uplatnění ve škole předurčuje 

pozdější společenské zařazení. 

Ve školním věku se rozvíjejí vztahy s různými lidmi mimo rodinu, jak s učiteli, tj. 

cizími dospělými, kteří představují významnou a mocnou autoritu, tak s vrstevníky. Ve 

školním věku jsou pro rozvoj dětské osobnosti důležité tři oblasti: 

- Rodina i v tomto věku představuje bazální sociální a emoční zázemí. 

- Škola je významnou institucí. Jejím prostřednictvím získává dítě předpoklady 

k dalšímu společenskému uplatnění. 

- Vrstevnická skupina umožňuje rozvoj jiných vlastností a dovedností, které jsou 

užitečné pro život v lidském společenství. S vrstevnickou skupinou se dítě 

postupně stále více ztotožňuje, rozvíjejí se zde vztahy.  

Každá z uvedených sociálních skupin má své teritorium. 

Teritorium rodiny – představuje známou a bezpečnou oblast. Mění se např. 

uspořádání dětského pokoje. 

Teritorium školy je novým prostředím, které je obvykle z hlediska dítěte velké 

a rozsáhlé. 

Teritorium kontaktu s vrstevníky je množinou různých míst, kde se děti setkávají. 

Patří do něj škola, třída, lavice. 
7
 

1.3.1 Rodina 

Rodina je důležitou součástí identity školáka. Rodina uspokojuje většinu jeho 

potřeb. Součásti rodiny jsou rodiče, dítě, sourozenci, prarodiče. V rodině se hromadí 

různé zážitky, které vytvářejí společnou historii, rodinný příběh. Důležité jsou i rodinné 

rituály. 

                                                                                                                                               
 
7
 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 266-268. 
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Rodiče uspokojují celou řadu psychických potřeb školáka: 

- Mohou být nejen reálným modelem, ale i ideálem, kterému se dítě snaží 

přiblížit. 

- Jsou zdrojem emoční opory – rodina je reálně fungujícím zázemím, ale postupně 

se mění ve spíše symbolický zdroj jistoty. 

- Rodiče ovlivňují uspokojování potřeb seberealizace. Činí tak prostřednictvím 

svých požadavků na dítě, výběrem aktivit a hlavně svým hodnocením. 

- Rodič představuje určitý model pro budoucnost, vzor dospělého chování, které 

naplňuje představu dítěte o dosud otevřené budoucnosti. 

Dospělí mají ve své roli automaticky zakotvenou autoritu, kterou dítě ještě v tomto 

věku bez výhrad akceptuje. 

Do rodinných vztahů může dost významně zasáhnout nástup dítěte do školy. Role 

školáka může změnit i jeho postavení v rodině, mohou se měnit postoje k dítěti, životní 

styl rodiny apod. Rodiče představují rozhodující autoritu v životě dítěte i v postoji ke 

škole. 
8
  

 

Matka 

Role matky ani její chování se příliš nemění.  Matka žije v těsném spojení s dětmi, je 

součástí jejich každodenního života, zabezpečuje jejich běžné tělesné i psychické 

potřeby. 
9
  

 

Otec 

Větší proměnou prochází otec. 

- Otec je pro děti zdrojem poznatků 

- Otec často představuje větší autoritu  

 

Přítomnost obou rodičů je zdrojem mnoha užitečných zkušeností. Dítě je nuceno 

diferencovat ve vztahu ke dvěma dospělým. Nezůstává fixováno na matku a to mu 

                                                 
8
 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 268-272. 

 
9
 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 273. 
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v další vývojové fázi usnadní odpoutání od rodiny. Interakce mezi otcem a matkou 

slouží dětem nejen jako model vzájemného vztahu ženské a mužské role, ale je 

reprezentantem všech vztahů tohoto druhu. 
10

 

 

Sourozenci 

Ve školním věku se vztahy mezi sourozenci začínají stabilizovat do určité podoby, 

která se zpravidla až do puberty nemění. Sourozenci ve školním věku mezi sebou často 

soupeří, ale umí se dohodnout na kompromisním řešení, dovedou spolupracovat 

a vzájemně se podporovat. Mají společné zážitky, které je spojují. 
11

 

 

1.3.2 Škola 

Škola je institucí, která se dítěti zcela zákonitě jeví jako velmi mocná, mocnější než 

rodiče, protože i oni musí její rozhodnutí respektovat. Ve škole dítě získává nové role: 

- roli školáka, 

- roli žáka  

- roli spolužáka. 

Role žáka – v určitém věku ji získává automaticky, je limitována dosažením věku, 

je podřízenou rolí, zahrnuje dvě dílčí role – žáka a spolužáka. 
12

 

 

1.3.3 Vrstevnická skupina 

Potřeba kontaktu s vrstevníky je považována za jednu z nejvýznamnějších potřeb 

školního věku. Vrstevnická skupina se stává významným sociálním prostředím. Tato 

                                                 
10

 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 274-275. 

 
11

 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 291. 

 
12

 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 293. 
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skupina se obvykle vytváří na základě snadností vzájemného kontaktu. Může vznikat 

v rámci školní třídy nebo v okruhu bydliště. 

- Kamarádi jsou obvykle stejného věku a pohlaví 

- Kamarády si lze vybrat 

- S kamarády lze sdílet jiné zážitky a zkušenosti 

Významnou vrstevnickou skupinou je školní třída, kde dítě získává roli spolužáka. 
13

 

 

                                                 
13

 Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.  Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008, str. 292-295. 
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1.4 Vývoj základních schopností a dovedností 

Vývoj pohybových i ostatních schopností a dovedností je značně závislý 

na tělesném vzrůstu.  

Významně a souvisle se během celého období zlepšuje hrubá i jemná motorika. 

Pohyby jsou rychlejší, svalová síla je větší. S tím souvisí rostoucí zájem o pohybové hry 

a sportovní výkony, které vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu. Závisí na tom však 

i zlepšený výkon při učení psaní a kreslení. Rozdíly mezi dětmi v pohybových 

dovednostech mohou být podmíněny zčásti tím, jak je rodiče v tomto směru povzbuzují.  

Také smyslové vnímání se v tomto věku soustavně vyvíjí.  Ve všech oblastech 

vnímání – zejména zrakového a sluchového – pozorujeme ve školním věku právě 

z tohoto hlediska výrazné pokroky. Dítě je pozornější, vytrvalejší, všechno důkladně 

zkoumá, je pečlivé a ve svém vnímání méně závislé na svých okamžitých přáních a 

potřebách, než mladší dítě. Stále větší měrou se školák odpoutává od vázanosti jen na 

to, co právě dělá a co v daném okamžiku vnímá. Jeho svět se významně rozšiřuje 

v prostoru i v čase. Schopnost vybavit si v paměti dřívější vjemy – představivost – 

dosahuje u dětí školního věku překvapivého vrcholu. 

Nejen motorika a smyslové vnímání se ve školním věku zdokonalují a rozvíjejí do 

složitých a vzájemně propojených forem, ale výrazně se rozvíjí také řeč, která lidskou 

činnost řídí a dovoluje další kvalitně nový rozvoj v celé oblasti chování a prožívání. 

Rychlý rozvoj řeči podporuje také rozvoj paměti. 
14

 

 

                                                 
14

 Josef Langmeier, Dana Krejčířová: Vývojová psychologie 2., aktualizované vydání 

Praga Publishing, Grada, str. 120-122. 
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2 Praktická část – charakteristika programu 

2.1 Hlavní cíle projektu 

 Nabídnout škole spolupráci ve vzdělávání žáku - zprostředkovat seznámení 

s místním kostelem. 

 Ukázat kostel jako významnou historickou a kulturní památku. 

 Představit kostel jako místo setkávání pro současné společenství křesťanů ve městě. 

2.2 Dílčí cíle   

 Žáci se seznámí s některými pojmy ve vztahu k interiéru kostela.  

 Žáci rozvíjejí citlivost pro umění – v kostele nacházíme obrazy, sochy, historické 

vybavení interiéru – oltáře, lavice, ambon, obětní stůl. 

 Žáci dostanou v dnešním hlučném světě příležitost k ocenění ticha. 

 Žáci jsou informování o vhodném chování v kostele. 

 Žáci se seznámí s prostorem kostela a objeví v něm stopy minulých generací 

i současnosti. 

 Žáci svou prací vytvářejí hodnoty pro druhé. 

 Žákům se dá prostor k práci ve skupinách. 

2.3 Mezioborové přesahy a vazby 

 Člověk a jeho svět – představení kostela jako památného místa, který byl postaven 

na náměstí a je hlavní dominantou města.  

 Jazyk a jazyková komunikace - přirozeným způsobem seznámit žáky s pojmem 

„kostel“ jako významnou budovou našeho města. V průběhu projektu jsou 

používány termíny a sdělení, která jsou žákům srozumitelná a obohacují jejich 

znalosti a dovednosti. 

 Výtvarná výchova + umění – setkání s krásou. Během celého projektu žáci mohou 

obdivovat krásné obrazy, sochy a výzdobu kostela. 

 Hudební výchova – součásti projektu je zpěv dětí, které mohou zakusit zvláštní 

hudební akustiku.  

 Člověk a svět práce – v průběhu jedné aktivity si žáci mohou utvořit pozitivní 
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postoj k pracovním činnostem. 

 Historie – v kostelích můžeme vidět stopy minulosti v obrazech, sochách. Pomocí 

těchto děl můžeme často vyprávět biblické příběhy.  

2.4 Rozvíjení klíčových kompetencí: 

2.4.1 Kompetence k učení 

Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, rozumí různým typům 

textů a záznamů, vyjadřuje své myšlenky a postoje, kultivovaně se vyjadřuje, uvádí věci 

do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na 

základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy. 

2.4.2 Kompetence sociální a personální 

 Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. 

 Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu. Na základě ohleduplnosti 

a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 

vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.  

 Žák poskytuje pomoc nebo o ni vhodně umí požádat. 

 Žák naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje. 

2.4.3 Kompetence občanské 

 Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost. 

 Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen 

vcítit se do situací ostatních lidí. 

 Žák je schopen předávat své poznatky ve své rodině a tím seznamuje své okolí 

s kulturním dědictvím města, s tradicemi. 
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2.5 Výstupy projektu 

 Vyhodnocení projektu – před ukončením hodiny v kostele je dán žákům a paní 

učitelce prostor pro slovní hodnocení vlastního projektu, žáci si odnášejí zpracované 

pracovní listy. 

 Ve školách jsou pedagogy zpracovávány evaluační listy, které hodnotí projekt, jeho 

kladné a záporné stránky, spokojenost s projektem a je zde prostor pro případné 

návrhy ze stran pedagogů. 

 Fotografie – fotodokumentace z průběhu hodiny podpořená zprávou je umístěná na 

webových stránkách naší farnosti, na internetových stránkách školy a na třídní 

nástěnce. 

2.6 Organizace projektu 

 Cílová skupina: Projekt je určen pro 1. – 3 třídu, optimální počet žáků je 21, při 

práci s pracovním listem jsou žáci rozděleni do 3 skupin. 

 Organizace: jedna vyučovací hodina (nutno připočíst přesun žáků mezi školou a 

kostelem) 

 Místo: projekt je zpracovám pro kostel svatého Mikuláše v Bílovci 

 Pomůcky: 

 klíče kostela  

 magnetická tabule + magnety 

 velká papírová skládačka půdorysu kostela  (příloha č. 1) 

 3x malá papírová skládačka ve třech barvách pro skupiny (příloha č. 2) 

 3x obrázek hlavního oltáře a vstupních dveří (příloha č. 3) 

 pracovní listy pro 3 skupiny (příloha č. 4) 

 psací potřeby 

 popisky na věci, které jsou umístěny v kostele pro vytvoření věty „Kostel je 

zvláštní místo skrývající tajemství, které můžeme objevit, jestliže se ztišíme 

a nasloucháme.“ (příloha č. 5) 

 květiny, aranžovací misky s piaforem 

 předměty související s hudbou 
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3 Praktická část – vyučovací hodina    

3.1 Příprava na vyučovací hodinu 

 Příprava velké skládačky z tvrdého papíru o velikosti cca 60 x 80 cm, pomocí které 

se bude postupně sestavovat na magnetické tabuli půdorys kostela (příloha č. 1) – 

jednotlivé dílky skládačky jsou podle vnitřního uspořádání kostela – presbytář, loď, 

severní a jižní kaple, Bolestná kaple, věž, zakristie. 

 Příprava malých papírových skládaček ve třech barvách velikosti cca A4 pro práci 

ve skupinách (příloha č. 2) – skládačka má stejné díly jako velká skládačka  

 Příprava obrázku hlavního oltáře a vstupních dveří – 3x – (příloha č. 3) 

 Vytvoření pracovního listu s úkoly, které budou žáci během hodiny plnit (příloha č. 

4) 

 Psací potřeby 

 Sestavení popisků pro vytvoření věty „Kostel je zvláštní místo skrývající tajemství, 

které můžeme objevit, jestliže se ztišíme a nasloucháme.“  Jejich následné umístění 

před projektovou hodinou na příslušná místa kostela, která jsou uvedena 

v pracovním listě (příloha č. 5) 

 Příprava květinového materiálu a aranžovacích misek s piaforem 

 Nůžky 

 Rozmístění předmětů souvisejících s hudbou 
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3.2 Průběh vyučovací hodiny 

3.2.1 Úvod 

Žáky s paní učitelkou přivítáme v předsíni kostela pod věží. Položíme první otázku 

„Víte, kde se nacházíte?“ Vyslechneme jejich odpovědi a popřípadě doplníme, že jsme 

v předsíni kostela svatého Mikuláše a nad námi je vysoká věž. Upozorníme žáky na 

velké vstupní dveře kostela a na velký klíč, který patří k zámku dveří. Společně s žáky 

si povídáme, jak se chováme ve škole, jak na hříšti, v jídelně, v divadle. Žákům 

vysvětlíme, že se nyní nacházíme ve zvláštní budově, kde platí určitá pravidla chování, 

podobně jako v místech, o kterých jsme si teď povídali. V kostele neběháme, nekřičíme, 

nevstupujeme do míst, kde nám není dovoleno, neotvíráme skříně.  

Po tomto úvodu žáci vstupují po jednom do kostela, mohou si ho v tichu 

prohlédnout a posadí se do prvních tří lavic. 

3.2.2 Skládání půdorysu kostela 

Po té, co se žáci usadí v lavicích, je přivítáme v prostoru kostela a představíme se. 

Žáků se pak ptáme, co je při vstupu zaujalo, co jim připadá zvláštní, co se jim líbí a co 

nelíbí, jestli se chtějí na něco zeptat. Seznámíme žáky s historií výstavby kostela. 

Zeptáme se žáků: Kolik mají let? Náš kostel je 100x starší, začal se stavět před 600 lety. 

Jako první se postavila loď kostela (místo, kde teď sedíte), presbytář (místo před vámi) 

a zákristie (místo, kde se kněz připravuje na mši svatou). Na magnetickou tabuli 

postupně přiděláváme jednotlivé dílky kostela. (Příloha č. 1). Žáků se zeptáme na 

světové strany. Vysvětlíme, že oltář se stavěl na východ, tam kde svítí ráno slunce 

a východ z kostela je na západ. 

Ve městě bydlelo stále více lidí, kostel byl pro obyvatele malý, proto přistavěli dvě 

boční kaple – severní a jižní. Ukážeme žákům silné zdi kostela. Při stavbě kostela 

stavitelé přemýšleli a kaple postavili uprostřed na sever a na jih. Přidáme další dva 

dílky na magnetickou tabuli. Jaký tvar má kostel? Pokud žáci neví, tak doplníme, že se 

jedná o tvar kříže. 

Aby bylo kostel vidět z dálky, byla přistavěna ke kostelu věž, která je 50 m vysoká. 

Pod věží jsme byli, když jste vstoupili do kostela. Přidáme další dílek ke skládačce. 
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V Bílovci je zámek a žilo zde panstvo. Páni měli pro sebe vyhrazený prostor, aby se 

nemuseli stýkat s místními lidmi. Byla postavená Bolestná kaple a nad ní místo, které se 

říká oratoř – místnost pro vrchnost. Doplníme poslední část skládačky. 

Pomocí malých barevných dílků skládačky (příloha č. 2) rozdělíme žáky do tří 

skupin a každá skupina má za úkol sestavit půdorys kostela podle velkého vzoru. Po 

splnění úkolu dostanou žáci obrázek dveří, kterými vstupovali do kostela a obrázek 

hlavního oltáře, který jim v kostele ukážeme (příloha č. 3). Žáci umístí tyto obrázky ve 

svých skládačkách. 

3.2.3 Hledání slov  

Také při této aktivitě žáci pracují ve skupinách.  Zástupcům skupin, které určí paní 

učitelka, dáme pracovní list (příloha č. 4) a psací potřeby. Žáci hledají podle fotografií 

v pracovním listě předměty, které jsou v kostele. Na daném předmětu musí být umístěná 

popiska se slovem (příloha č. 5). Fotografie v pracovním listu musí odpovídat danému 

předmětu. Je nutné, aby žáci byli pozorní. (V našem kostele jsou 2 podobné oltáře, 

obrazy křížové cesty jsou umístěny vysoko v kaplích a může být problém rozeznat 

jednotlivá zastavení.) Žáci jednotlivá slova doplňují do pracovních listů. Na závěr této 

činnosti určený žák z každé skupiny větu z pracovního listu přečte. Většinou se žákům 

podaří z jednotlivých slov sestavit správnou větu:  

 

„Kostel je zvláštní místo skrývající tajemství, 

které můžeme objevit, jestliže se ztišíme a nasloucháme.“ 

 

3.2.4 Zdobení oltáře  

S žáky si povídáme, jak doma zdobí stůl při slavnostních příležitostech. Například, 

když má někdo narozeniny, o vánocích, při svatbách. Vysvětlíme, že křesťané zdobí  

kostel, ve kterém se scházejí a při setkání oslavují Boha. Také my zhotovíme vazbu, 

která bude zdobit náš kostel. Žákům ve skupinkách ukážeme jejich misky, ve kterých je 

voda s piaforem a předem připravené květiny a jiný ozdobný materiál. Žáci mají také 

k dispozici nůžky. Jednotlivé skupiny z připraveného materiálu zhotoví vazbu, která je 

umístěná před obětní stůl. Jednotlivé skupinky s jejich vazbou vyfotografujeme a  

elektronickou poštou zašleme snímky do školy. 
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3.2.5 Hudba v kostele 

Položíme žákům otázku, zda při oslavách doma zpívají – např. koledy o vánocích. 

Vysvětlíme žákům, že když se křesťané sejdou v kostele, tak hrají na různé hudební 

nástroje a zpívají. Žáky nyní vyzveme, aby v prostoru kostela hledali hudební nástroje 

a předměty, které souvisejí s hudbou a se zpěvem. Zástupci jednotlivých skupin opět 

zapisují jednotlivé názvy předmětů do pracovních listů. Po ukončení této aktivity 

zástupci skupin seznámi ostatní s předměty, které v kosteli našli. Ostatní skupiny 

seznam doplní.  

Na konci této aktiviny vyzveme děti spolu s paní učitelkou, aby v kostele zazpívali 

nějakou vhodnou píseň. Tato aktivita se dětem velmi líbí a zpívají s velkým nadšením. 

3.2.6 Rozloučení a závěr 

V závěru poděkujeme dětem za jejich pěknou práci, za aktivitu a chování. Paní 

učitelce poděkujeme za trpělivost během celého roku. Všem pak popřejeme pěkné 

prázdniny a pozveme je, aby při svých prázdninových cestách navštívili kostel 

a zakusili v něm krásu, ticho a tajemno. 
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4 Vlastní postřehy z realizace a evaluace ze škol 

 

Zde bych ráda uvedla postřehy, které mne během projektu zaujaly:  

- V seznamech těchto malých žáků můžeme skoro vždy najít ozvučení  kostela – 

mikrofony, reprobedny, zesilovač – rádio.  

- Místo varhan často uvádějí harvany. 

- Zpívají s velkým nazasením a paní učitelky jsou překvapeny akustikou kostela. 

 

Evaluace ze škol: 

- Obsah byl srozumitelný, adekvátní věku dětí. Žáci se zábavnou formou 

seznámili s kostelem. 

- Komunikace lektora s žáky byla milá, jasná a příjemná.  

- Třída 1.A je sice nehodná, ale tvořivá. Patří Vám oběma velký dík. 

- Program byl pro žáky srozumitelný, jasný, zábavný. Děti pracovaly se zájmem 

a odnesly si pozitivní zážitky. Množství informací bylo dostatečné, přiměřené, 

přístup lektora pozitivní, motivující. 
15

 

 

 

 

                                                 
15

 Evaluace ze škol - webové stránky KPC 
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5 Závěr 

Cílem mé závěrečné práce je představení projektu „Kostel v našem městě“, který 

byl zpracován pro žáky 1. – 3. třídy základní školy. Pomocí projektu seznamujeme žáky 

s dominantou našeho města – kostelem sv. Mikuláše v Bílovci. 

Projekt je využíván učiteli základních škol v Bílovci ke konci školního roku, 

v době, kdy je uzavřená klasifikace a v průběhu výuky je pro projekty tohoto typu více 

prostoru. Spolupráce škol v Bílovci a ŘKF Bílovec je velmi dobrá. S tímto projektem se 

spolupodílíme na vzdělávání žáků a kostel představujeme jako místo setkávání křesťanů 

žijících v Bílovci a okolí. 

V průběhu projektové hodiny se žáci setkávají s uměním, s tichem, krásou 

s tajemnem. Hodina je z velké části zaměřená na práci ve skupinách. Žáci se učí 

ohleduplnosti, požádat o pomoc, nabídnout svou pomoc, rozdělit úkoly. Žáci se 

nacházejí v prostoru, který je odlišný od prostředí, ve kterém jsou zvyklí – škola, 

rodina. Při své práci jsou seznamování s termíny, které se ve škole nebo rodině 

nevyskytují. 

 

V současné době máme zpracovnané ještě další tři projekty, ve kterých 

seznamujeme žáky s kostelem sv. Mikuláše.  

Pro žáky 4. – 6. třídy je to projekt Kostel v našem městě. Tento projekt je postaven 

na podobném principu jako projekt pro žáky 1. – 3. třídy a je také využíván ke konci 

školního roku. V projektu se zaměřujeme na historii, matematiku, zeměpis. 

V roce 2016 jsme zpracovali 2 projekty, které využíváme v období kolem svátku 

sv. Mikuláše. Pro žáky 4. – 6. třídy je připraven projekt „Kostel sv. Mikuláše, Bílovec a 

malíř Felix Ivo Leicher“.  Pomocí power-pointové presentace se žáci doví, jak spolu 

tato tři jména souvisí. Pro žáky 1. – 3. třídy je určen projekt „Jak se stal Mikuláš 

biskupem“. 
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6 Seznam použitých zdrojů 

 

Marie Vágnerová: Vývojová psychologie I.   

Dětství a dospívání – Univerzita Karlova v Praze,  

Nakladatelství Karolinum, Praha 2008. 

 

 

Josef Langmeier, Dana Krejčířová:  

Vývojová psychologie 2., aktualizované vydání 

Praga Publishing, Grada 

 

Evaluace ze škol - webové stránky KPC 

 

Projekt kostel – Katechetické a pedagogické centrum Diecéze ostravsko-opavské 

Ostrava 

 

7 Seznam příloh 

 

 Příloha č. 1 - velká skládačka z tvrdého papíru o velikosti cca 60 x 80 cm,  

 Příloha č. 2 - malé papírové skládačky ve třech barvách velikosti cca A4  

 Příloha č. 3.1., 3.2. - obrázek hlavního oltáře a vstupních dveří  

 Příloha č. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. - pracovní list   

 Příloha č. 5 – popisky pro vytvoření věty „Kostel je zvláštní místo skrývající 

tajemství, které můžeme objevit, jestliže se ztišíme a  nasloucháme.“   
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3.1. 

 

 

 

 

Příloha č. 3.2. 

 

 

 

 

 

 



  

Kostel 

svatého Mikuláše  

Bílovec 

1. ____________________________ 

3. ____________________________ 

5. ____________________________ 

7. ____________________________ 

9. ____________________________ 

11. ____________________________ 

 

2.  ____________________________ 

4. ____________________________ 

6.  ____________________________ 

8. ____________________________ 

10. ____________________________ 

12. ____________________________ 

 

1.  2. 

Příloha č. 4.1. 
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3.  4.  

5. 6. 

Příloha č. 4.2. 
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10.  9.  

7.  8.  

Příloha č. 4.3. 
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12.  11.  

Najdi a napiš věci, které jsou zde v kostele a týkají se hudby.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Příloha č. 4.4. 
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Příloha č. 5 

 

„Kostel je zvláštní místo skrývající tajemství, 

které můžeme objevit, jestliže se ztišíme a nasloucháme.“ 
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