Život sv. Prokopa
EDUKAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Místo realizace: Sázavský klášter a přilehlá zahrada, Studánka Vosovka

ANOTACE:
Interaktivní program poskytne dětem základní informace o životě svatého Prokopa a jeho působení
nejen v Sázavském klášteře. Nově odkryté fresky ukáží výjevy k legendám o sv. Prokopovi.
Žáci oblečeni v poutních pláštích plní různé úkoly, které jim pomáhají seznámit se se životem mnicha
v klášteře i poustevníka, s jeho ctnostmi a s jeho bojem proti zlu.
Program je doplněn o práci s pracovními listy.
Po úvodní části navážeme na jednu z nabízených aktivit:
1. VÝTVARNÁ DÍLNA, kde si děti mohou vyzkoušet:
- písař - kresba brkem a inkoustem na barevný ruční papír
- malíř skla - malba speciálními barvami na sklíčka
- papírová mozaika - ztvárnění postavy sv. Prokopa či čerta
- archeolog - hledání ukrytého artefaktu - doplatek 20 Kč / žák
- restaurátor - lepení střepů /oprava nádobky - doplatek 20 Kč / žák
2. ZAHRADA, kde se děti seznámí se vzácnými základy románského kostela sv. Kříže, pohrajeme si s
hlaholicí a budeme společně plnit další úkoly a pátrat po artefaktech - doplatek 20 Kč / žák
3. STUDÁNKA VOSOVKA, místo, kde podle legendy sv. Prokop proměnil vodu ve víno při setkání s
knížetem Oldřichem a kde je zanechán otisk ďáblových prstů. Ochutnáme ze studánky zázračnou vodu
a vyzkoušíme, kdo z dětí dokáže prsty vložit do otisku...
Délka programu: 90 – 100 minut
Období: každou středu od 15. května do 26. června, září - listopad
Skupina: max 1 třída
Cena: 80 Kč žák , pedagog. doprovod zdarma
Scénář programu je zpracován pro děti 1. i 2. stupně základních škol, respektuje výchovně vzdělávací
plány základní školy a mírně je rozvíjí hravou a zábavnou formou.
Kontakty pro přihlášky (objednávky) škol:
tel: 725 875 946, 327 321 177, email: sazava@npu.cz
Adresa: Sázavský klášter 72, Sázava, 285 06

