
Výlet I. stupně z náboženství 

 

 Dne 21. června 2016 se 38 žáků prvního stupně, kteří navštěvují vyučování 

katolického náboženství, vydalo na výlet do Velehradu. Od ledna 2016 se zde nachází jedna 

ze svatých bran, kterou posvětil osobně Otec biskup Josef Hrdlička. 

 Do Velehradu jsme dorazili kolem deváté hodiny. Po úvodních hrách před bazilikou 

jsme děti rozdělili na dvě skupiny. První skupina, žáci 1. a 2. ročníku, se s programem 

Cyrilometodějské cesty odebrali do kaple „Cyrilky“ a seznámili se s životní poutí dvou 

nejvýznamnějších raně středověkých misionářů, Cyrila a Metoděje. Naše paní animátorka děti 

zapojila do příběhu pomocí oblečení, středověké zbroje i dalšími aktivitami. Děti si zahrály na 

písaře, ilustrátory, stavitele nebo archeology. Součástí programu byla i prohlídka baziliky, kde 

jsme navštívili samotný krásný chrám, poseděli v lavicích pro řeholníky, prohlédli jsme si 

sarkofág kardinála Tomáše Špidlíka nebo kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.  

 Druhá skupinka, žáci 3, 4. a 5. třídy, se seznámila s příběhem baziliky, žáci poznali 

stavební slohy, ve kterých byl tento krásný svatostánek vystaven, pracovali s pracovním 

listem, do nějž zapisovali různé příběhy. Uvědomili se pravidla chování v kulturní památce a 

ukázali, že se v hodinách náboženství učíme modlit, ztišit se a naslouchat druhému. 

 Po nezbytném volnu na svačinku a nákupy jsme odešli do jídelny Stojanova gymnázia 

na Velehradě, kde na nás čekal výborný oběd v podobě zeleninové polévky a boloňských 

těstovin. 

 Po obědě jsme za zpěvu písně Svatá brána otevřená přešli k tamější svaté bráně, prošli 

jí k hrobu Antonína Cyrila Stojana, kde jsme se pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství. 

Přestože se blížil čas odjezdu, zbylo nám několik desítek minut také na návštěvu tamější 

cukrárny nebo prodejny potravin, kde jsme se v horkém dni občerstvili ledovou zmrzlinou. 

 Po nastoupení do autobusu jsme se vydali na cestu domů. Výlet se nám vydařil, počasí 

bylo krásné a děti si odvezly mnoho pěkných zážitků i památek z duchovního putování ke 

kořenům naší kultury.  

 Fotografie z výletu si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

 

Zpracovala paní učitelka Michaela Blahová 


