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Projekt Stopy - Objevování stop lidí minulosti a současnosti v 
kostele Pražského Jezulátka je spolufinancován Evropskou unií  

 

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo 

nám. 1/615 

Projektu Stopy se zúčastnilo v letech 2016 – 2018 již více než 2 500 dětí a proběhlo více než 100 

programů.  

Ze ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. se projektu Stopy zúčastnilo 390 žáků a proběhlo s nimi 15 

programů. 

Ohlasy učitelů: 

„Zajímavý program, trpěliví lektoři. Prohlídka kostela, dostaneme se, kam bychom se nedostali. 

Setkání s knězem - je to úplně "normální" člověk. Aktivita s králem.“ 

„Program je velmi pěkný. Zamyšlení nad částmi kostela - kostky, povídání o Jezulátku. Program je 

udělán zajímavě, přiměřeně dětem.“ 

„Citlivou formou dětem přiblížená víra. Děti se programu aktivně účastní.“ 

„Určitě doporučuji - pro možnost seznámit se zábavnou a atraktivní formou se základními hodnotami 

křesťanské kultury a historie. Děkujeme moc za dnešní dopoledne, děti byly s programem opravdu 

velmi spokojené a odnesly si spoustu poznatků i zážitků.“ 

„Celý program byl pěkně s rozmyslem připraven. Moc pěkný pořad, pokračujte v něm i nadále, 

takovéto pořady jsou pro děti určitě přínosné a mé třídě se celý program moc líbil. Děkujeme“ 

„Všechno bylo super. Mnoho dětí do kostela nechodí a tady je možnost podívat se i do míst, kam se 

normálně nedostane.“ 

Č. Školní rok Název programu Třída Počet dětí 

1 2016/2017 Dobrodružná výprava 5.D 30 

2 2016/2017 Dobrodružná výprava 5.A 29 

3 2016/2017 Dobrodružná výprava 5.B 28 

4 2016/2017 Dobrodružná výprava 4.B 27 

5 2017/2018 Dobrodružná výprava 5.D 24 

6 2017/2018 Dobrodružná výprava 5.C 25 

7 2017/2018 Dobrodružná výprava 4.C 27 

8 2017/2018 Dobrodružná výprava 4.B 27 

9 2017/2018 Dobrodružná výprava 4.A 28 

10 2017/2018 Po stopách pastýřů 1.A 25 

11 2017/2018 Po stopách pastýřů 4.A 26 

12 2017/2018 Za tajemstvím klášterní krypty 5.C 26 

13 2017/2018 Hádanky Pražského Jezulátka 3.C 21 

14 2017/2018 Hádanky Pražského Jezulátka 3.A 20 

15 2017/2018 Za tajemstvím klášterní krypty 4.A 27 
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