
INTERAKTIVNÍ DÍLNY

Hus, jak ho neznáte   (7.–9. roèník)

Tajemství husích stop (3.–5. roèník)

V 1-2 vyuèovacích hodinách se žáci seznámí zábavnou formou s osobou Mistra Jana Husa.

Pomocí moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdùležitìjší a možná i pøekvapivá fakta 

z Husova života. Prostøednictvím diskusí èi scének se žáci seznámí s jeho odkazem, 

hodnotami a pøesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako èervená nit 

provázet husí (Husovy) stopy, které si mladší žáci na závìr také vyrobí.

Autor: Ing. Eliška Krmelová, lektorka programu Etické dílny®
Pilotní verze materiálù je dostupná na www.situcitelu.cz/hus
Více informací naleznete na www.ceskestudny.cz
Pøipravujeme zveøejnìní na portále rvp.cz
Realizují Èeské studny ve spolupráci s KAM a Sítí køes�anských uèitelù. 

J. A. Komenský odkázal èeskému národu 
lásku k pravdì, jíž považoval za nejvyšší 
hodnotu, kterou Èechùm pøedal Jan Hus.

T. G. Masaryk také navazoval na Husovy 
myšlenky. Proto nad Pražským hradem vlaje 
Husovo heslo „Pravda vítìzí“. 

I Václav Havel uznával Husùv odkaz, když 
prohlásil, že pravda a láska vítìzí nad lží 
a nenávistí.

Komeniolog PhDr. Jan HÁBL, Ph.D. z pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem o interaktivní dílnì:

„Materiál k interaktivním dílnám je pøehledný, formulovaný adekvátnì k cílové skupinì, obsahovì korektní. 

Srozumitelnou formou komunikuje základní biografická data i žádoucí morální hodnoty z hlediska výchovného.“

Pøi pøíležitosti výroèí 600 let od upálení Mistra Jana Husa

nabízí Èeské studny v rámci série Duchovní dìdictví pro žáky základních škol



HUSOVY STOPY

Propagaèní a vzdìlávací kampaò „Husovy stopy" tvoøí 12 ks nalepovacích ploch na podlahy 
škol ve tvaru velkých husích stop. Za dvanáctou stopou s nápisy dvanácti hodnot Jana Husa 
následuje letící husa s nápisem "600 let žije mezi námi" a odkaz na webové stránky 
husovystopy.cz. 

V kvìtnu budou osloveny školy prùvodním dopisem o možnosti zapojit se do této vzdìlávací 
kampanì. Na základì objednávek bude vyrobeno a rozesláno patøièné množství stop. Školy 
mohou využít pouze nezávislou nabídku samotných polepù nebo si je objednají jako 
doplnìk k novì vytvoøeným interaktivním dílnám o Husovi.

Cílem je vést žáky a studenty k zamyšlení nad pozitivními hodnotami Jana Husa 
a smìrovat je na web husovystopy.cz, kde najdou více informací o jeho životì a uèení. 

Husovy stopy mùžete objednat a více informací lze získat na www.husovystopy.cz

Hus se stal jedním z nejvìtších Èechù všech 
dob, položil základy naší duchovní tradice, 
základy, které se týkají lidské svobody 
i mravní poctivosti. Velké osobnosti našeho 
národního obrození i náš první prezident 
T. G. Masaryk navazovali na Husovy myšlenky. 
Jeho uèení a hodnoty, které vyznával a pro 
které žil i zemøel, dodnes ovlivòují celé národy 
a spoleèenství. Jsou totiž nadèasové a stejnì 
jako mluvily k mnoha lidem v Husovì dobì, 
mají nám co øíci i dnes.

Realizátor projektu: Èeské studny

Kontakt: Mgr. Lubomír Honek, manager sdružení Èeské studny

telefon: 777 050 525, e-mail: manager@ceskestudny.cz, www.ceskestudny.cz
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