
Víra hory přenáší 
Autor: Mgr. Lenka Pastirčáková

„Ve věcech, které lze vidět,  
slyšet nebo si ohmatat, spoléhej na své smysly. 

Ve věcech, o nichž slyšíš vypravovat, veř jen tomu,  
co můžeš sám rozumem pochopit jako možné. 

Ve věcech zjevených prostřednictvím víry  
nevěř nikomu jinému než Bohu.” 

Jan Amos Komenský

6.–7.
ROČNÍK
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Hlavní myšlenka
J. A. Komenský jako vzdělanec a kazatel povzbuzoval ke kritickému zkoumání světa a víru bral jako 
součást života, která život prosvěcuje. Svět vnímáme svými smysly a snažíme se mu porozumět 
rozumem, zároveň jsou v životě chvíle, kdy potřebujeme také víru a důvěru. Když věříme sami 
v sebe, lépe se nám dosahuje osobních cílů. Věříme-li v druhého člověka, dodáváme mu naději. 
V průběhu života se každý vyrovnáváme se svým postojem k víře. 

Anotace
V příběhu Tři děti si žáci poslechnou, jak víra umí povzbudit. V aktivitě Společný sed si jako sku-
pina vyzkoušejí vzájemnou důvěru. Budou hledat cestu labyrintem a situace, ve kterých může 
mít víra zásadní vliv. Na životním příběhu J. A. Komenského se dozví, co ho posilovalo v těžkých 
chvílích, a dle jeho zásady si společně zazpívají píseň. V závěru budou mít příležitost svůj jedineč-
ný vztah k tématu víry dramaticky ztvárnit.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Jaké těžkosti musel J. A. Komenský ve svém životě překonat.

• Že víra a důvěra v sebe, ve druhé nebo např. ve změnu je pro život důležitá.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí

• Prožije, jaké to je spolehnout se na sebe navzájem a důvěřovat si.

• Na rozmanitých životních situacích si uvědomí roli víry a rozumu.

K jakému jednání lekce zve/vede

• K vyjasnění si vlastního současného postoje vůči tématu víry.
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• PL Text písně  
(1x pro každého žáka)

• Papír A3 a fixy  
(na zapsání bodů z prožitku Sed víry)

• barevné lepicí lístečky

• mince

• polštářek

Pomůcky 

• prezentace

• dataprojektor a ozvučení

• videa Stanou se zázraky,  
když víru máš a Jednou budem dál  
(dostupná v prezentaci)

• PL Tři děti  
(1x pro učitele)

• PL Labyrint  
(1x pro každého žáka)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

1.1 Hory a víra (2 min)
Rozhovor

Pokud je to potřeba, žákům se stručně představte.

Lekci otevřete slovy: 

Dnešní setkání bude nést téma Víra hory 
přenáší. Máte rádi hory? Jako na obrázku? 
Dovedete si představit, že by existoval nějaký 
pan VÍRA a přenesl je jinam? Velmi divoká 
představa, viďte? Takhle přesně to asi nebu-
de… Budeme přemýšlet o moci něčeho, co 
nevidíme, a může toho hodně ovlivnit.

Více o užívání rčení viz . 

1.2 Tři děti (5 min)
Práce s příběhem

Co se takhle podívat na příběh jedné rodiny..., jakou roli hrála 
víra v jejich životě.

Přečteme příběh  z PL Tři děti. 

Varianta 
Můžete zvolit čtení s předvídáním. Příběh opakovaně zastavujte 
a nechejte děti domýšlet, jak se asi bude příběh vyvíjet dál. 
První zastavení: Co upoutalo jeho pozornost? Druhé zastavení: 
Co bylo napsáno na lístečku? Třetí zastavení: Co si dal slavný 
redaktor na stůl?

Po přečtení příběhu se dětí ptáme:

• Jakou roli sehrála víra v tomto příběhu?

• Zažili jste někdy něco podobného? 

• Stalo se vám, že vám někdo důvěřoval navzdory tomu, že jste si sami nevěřili?

1.3 Komenský o víře (3 min) 
Výklad

Vezměte minci do ruky, aby ji viděli všichni žáci. Potichu ji vyhoďte do vzduchu a chyťte ji do 
dlaně. 

Někdo si myslí, že je potřeba především kriticky přemýšlet, že rozum je to hlavní, čím se máme 
řídit. Jiní lidé kladou důraz na víru nebo své přesvědčení. 

Podle Komenského ale potřebujeme nad věcmi kriticky přemýšlet a na druhé straně potřebujeme 
také víru, jsou to dvě strany jedné mince.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

Víra hory přenáší6. – 7. ročníkPracovní listy – Tři děti

Když ho přijali jako redaktora do důležitého národního deníku, zdálo se mu, že se dotkl nebe. Zavolal svým rodičům 
a samozřejmě i své milé Monice, které prostě jen řekl: „Dostal jsem místo! Můžeme se vzít!”

Vzali se a během let se jim narodily tři čiperné děti. Matouš, Marta a Vavřinec. Štěstí trvalo několik let, ale pak musel 
deník ukončit činnost. Mladý otec se snažil najít místo jako redaktor místních novin. Ani tyto noviny však dlouho ne-
vydržely. Další hledání bylo namáhavé. Každý den maminka i tři děti viděly, že je tatínkova tvář čím dál zachmuřenější. 
Jednou večer při večeři si muž s hořkostí ulevil: „Je to všechno na nic! V mém oboru prostě už nic není. Všichni pro-
pouštějí zaměstnance, vyhazují … “

Monika se mu snažila dodat odvahu, mluvila o jeho snech, o jeho nepochybných schopnostech, o naději…

Druhý den otec vstal, až když už byly děti ve škole. S těžkým srdcem si vzal šálek ze stolu, kde obvykle pracoval, 
a pohled mu padl a odpadkový koš. Jeho pozornost upoutalo (zde je možné příběh přerušit a nechat děti předvídat 
jeho pokračování) několik velkých růžových střepů. Poznal, že to jsou kusy tří růžových prasátek, které měly děti jako 
pokladničky. A na stole byla hromádka mincí, spousta drobných a nějaká eura, dokonce i několik zlatých knoflíků. 
Pod hromádkou byl kousek papíru, na který dětská ruka napsala:(zde je možné příběh přerušit a nechat děti předví-
dat jeho pokračování) „Milý tatínku, věříme Ti. Matouš, Marta  a Vavřinec.” Oči mu zvlhly, špatné myšlenky byly pryč, 
znovu dostal odvahu. Zaťal pěsti a slíbil si: „Vaši důvěru nezklamu!” 

Dnes stojí na psacím stole jednoho z nejvýznamnějších vydavatelů stříbrný rámeček. Vydavatel ho s pýchou ukazuje 
a říká: „Tohle je tajemství mé síly!” V rámečku je (zde je možné příběh přerušit a nechat děti předvídat jeho pokračová-
ní) jen list papíru s nejistým a trochu roztřeseným písmem: „Milý tatínku, věříme Ti!...”

„Věřím ti” je mnohem víc než vyznání lásky. Je to nejčistší síla, která existuje…  
říká autor příběhu Bruno Ferrero (s. 24 - 25, 2014) ve své knize Květiny pro duši.

zdroj: FERRERO, Bruno. Květiny pro duši. Vyd. 3. Přeložil Veronika MATIÁŠKOVÁ. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0738-2.

4.
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Přečtěte společně z prezentace citát J. A. Komenského. 

Jsou věci, které přímo vidíme, slyšíme, zaží-
váme a k jejich posouzení si proto vystačíme 
pouze s vlastním rozumem. Rozum a kritické 
uvažování potřebujeme také v případě, že 
nám někdo něco vypráví, abychom posoudili, 
zda to dává smysl. Jsou zároveň věci, na které 
náš rozum nestačí a potřebujeme v nich víru.

Pokládejte žákům otázky, které ukazují na příklady použití rozumu a víry:

• Když posloucháte zprávy, na základě čeho věříte, že se to mohlo stát?

• Když dobíháte autobus, do které chvíle věříte, že ho stihnete?

• Když se učíte slovíčka z angličtiny, učíte se s očekáváním a vírou, že dostanete dobrou 
známku?

• Na základě čeho věříte kamarádovi, že nevyzradí vaše tajemství?

Jan Amos Komenský byl učitel, který sepisoval vědění tehdejšího světa, a zároveň to byl kněz, pro 
kterého byla víra životně důležitá. Reprezentuje tak rozum i víru zároveň. Ještě se k jeho životní-
mu příběhu vrátíme.

2.1 Jedna, dva, tři - teď! (15 min)
Hra

Nyní nás čeká výzva. Každý víme, jak se sedí na židli, my si nyní zkusíme všichni sednout bez 
židle. Budete potřebovat si nyní navzájem věřit.

Zadejte žákům instrukci: 

Stoupněte si do kruhu těsně jeden vedle druhého, abyste se dotýkali rameny. Poté udělejte vpra-
vo vbok a malý krok směrem do středu kruhu, abyste si byli blíž a stáli těsně za sebou. Vaším 
úkolem bude, až řeknu TEĎ, sednout si všichni najednou v jediný propojený sed. 

Upozornění 
Žákům sed odpočítejte na jedna, dva, tři - TEĎ, aby si opravdu sedli v jeden okamžik. Během 
toho, co budou o realizaci přemýšlet a úkol zpracovávat, je důležité upozornit na to, že se musí 
sedět rovně na obou stehnech spolužáka, který je za ním, kvůli stabilitě.

Metodická poznámka 
Slovní instrukce by měla stačit, pokud 
vidíte stále nejistotu, doprovoďte instrukci 
obrázkem z prezentace. Žáci reagují na tuto 
aktivitu různým způsobem. Někteří znejistí, 
z některých se stanou organizátoři, jiní 
mohou aktivitu sabotovat apod. Důležité je 
žáky povzbudit, aby úkol přijali jako výzvu. 

Sed víry

25 min

2

5.

7.
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Upozornění 
Dbejte na fyzické i emoční bezpečí celé skupiny. Pokud si všimnete, že je nějaký žák velmi 
nejistý či odsunutý, přidělte mu jinou roli, například pozorovatele nebo fotografa.  

Varianta 
Pokud žáci sed dobře zvládají (např. už 
s ním měli zkušenost, nebo jsou jednoduše 
šikovní a dobrý tým), můžete jim  zkusit úkol 
ztížit a vyzkoušet například: 
 
 
 
 •  pohybovat se v sedu nebo alespoň společný krok domluvenou nohou; 
 •  vyfotit se v daném sedu pro podporu pozitivní skupinové identity; 
 •  vytvořit menší skupinky dobrovolníků (holky a kluci zvlášť)  
    a zkusit si na kolena lehnout - viz obrázek v prezentaci; 
 •  vytvořit vnitřní kruh z žáků, kteří dělají židle a drží se rameny těsně u sebe,  
    a vnější kruh těch, kteří se posadí a vyvažují je; tato varianta je dost náročná  
    na stabilitu, je tedy potřeba dávat pozor při vstávání.

2.2 Jaké to pro nás bylo (10 min)
Reflexe prožitku

Sedneme si do kruhu. Pokládejte otázky a nechejte žáky odpovídat v libovolném pořadí. Vyberte 
si dle vlastního uvážení z následujících otázek. Začněte otázkami, na které se stačí přihlásit. 
Povzbuďte žáky, aby u těchto otázek jen tiše pozorovali, jaký prožitek mají ze společné aktivity 
jako skupina. 

• Kdo od začátku věřil, že to zvládnete? 

• Pro koho bylo těžké věřit, že to zvládnete? 

• Kdo nezaváhal ani vteřinku, když zaznělo TEĎ?

• Kdo zažil moment zaváhání, když zaznělo TEĎ?

Dále pokračujte otázkami, které vyžadují podrobnější odpovědi:

• Který moment této aktivity byl pro vás nejnapínavější?

• Co/kdo vám pomáhal úkol plnit?

• Co vám bránilo úkol plnit?

• Jaký jste měli pocit, když jste si dosedli a byli pevní? 

V případě, že se skupině aktivita nedařila, můžete se v reflexi ptát například:

• Když se vám to ani po několikáté nepodařilo, co tě napadalo?

• V kterou chvíli se vám začalo dařit a čím to bylo?  

• Kdybyste dostali tento úkol třeba znovu za týden, co byste podle vás potřebovali k tomu, 
abyste ho zvládli?

8.



7

Víra hory přenáší 6.–7. ročník

Varianta 
Pokud budete v budoucnu zkoušet se třídou podobné aktivity, může být užitečné si závěry 
z této reflexe sepsat a poté vyvěsit v místnosti. Pokud je ve třídě asistent, pověřte ho 
sepisováním. Lze je psát na plakát formátu A3, pak dodat nadpis, který si žáci vymyslí, např.: 
,Pomoc v nesnázích’ nebo ,Co pomáhá…’ ,S vírou si poradíme’ apod. 

Aktivitu zakončete slovy:

Děkuji, že jste se do výzvy Sed víry zapoji-
li, a to jako tým. Abyste mohli splnit tenhle 
náročný úkol, potřebovali jste věřit, že to je 
možné, a také důvěru jeden k druhému. Teď se 
podíváme, jak víra ovlivnila Komenského život, 
když v něm nastaly těžkosti.

V následující aktivitě budete promítat prezentaci, vyzvěte proto žáky, aby se přesunuli z kruhu 
do půlkruhu tak, aby na prezentaci viděli.

3.1 Ze života J. A. Komenského (10 min)
Práce s příběhem

Vyprávějte příběh z Komenského života. Podrobněji viz Doplňující informace.

Komenský si bere v roce 1618 za ženu lásku 
svého života Magdalenu. Narodil se jim chla-
peček. Později čekali druhé miminko. 

Komenský zažívá šťastné období svého života. 
Stává se také knězem Jednoty bratrské.

Přišly těžké časy a Komenský musel odejít do 
vyhnanství. V tom čase mu umírá milovaná 
žena a dvě děti na mor. Staršímu byly dva 
roky, mladšímu asi půl roku. Komenský se 
o ně nemohl postarat, mladšího syna nikdy 
ani neviděl. 

I v pracovním životě zažívá obtíže.

Knihovnu, kterou od svých studentských let ve 
Fulneku budoval, jezuité veřejně spálili a zboři-
li i sborový dům Jednoty bratrské, kde působil. 
Komenský tak přišel úplně o všechno.

V tu chvíli neměl rodinu, svoji práci, domov, 
byl v cizí zemi, odkud se až do své smrti nevrá-
til… Bylo mu hodně smutno.

9.

10 min

Víra nás 
přenáší 

přes těžké 
chvíle

3

10.

11.

12.
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Zůstala mu v té chvíli ale víra, která ho prová-
zela celým životem. Začal psát knihu Labyrint 
světa a ráj srdce. Psal jinak než doposud. 
Nejednalo se o encyklopedii, ale o satirický 
příběh. Psal o tom, že svět není bezpečným 
místem, ale labyrintem, ze kterého touží najít 
cestu ven. 

Vypsal se ze svého smutku a dal tak světu 
hluboké, hodnotné dílo. 

Jeho víra  ho přenesla těžkými časy a životní tragédii překonal. 

V knize Labyrint světa a ráj srdce vyjádřil Jan Amos Komenský tuto myšlenku: 

,,Kdo ve světě tápe a domněnkami se řídí, je jako slepý a stále naráží. Dvojí vnitřní světlo ale 
lidem svítí: světlo rozumu a světlo víry.”

• Jak citátu rozumíte?  

Varianta 
Pokud chcete pracovat s původním textem, můžete použít originál Komenského citátu, který 
zní takto: 

,,Svět, a kdož v něm tápá, domněním toliko téměř se řídí, v činech svých jedni druhých jen se 
držíc, omatem jako slepí všecko dělajíc, tytýž tu i tam zavazujíc a ustrkujíc. Ale těmto jasné dvoje 
vnitřní světlo svítí, světlo rozumu a světlo víry; kteréž oboje Duch svatý řídí.”      

Po přestávce se k Labyrintu ještě vrátíme. Komenský nás ale může už nyní inspirovat tím, jak 
dokázal skloubit rozum a víru. Volně bychom mohli přeložit vzkaz Komenského takto: Jestliže 
procházíš v životě něčím těžkým a nerozumíš tomu, co se kolem tebe děje, zapoj svůj rozum 
a zároveň věř - sobě, blízkým, nebo i Bohu tak jako J. A. Komenský.

4.1 Labyrint (15 min)
Práce s pracovním listem

Rozdejte každému žákovi PL Labyrint a práci uveďte slovy:

Jedno z největších děl J. A. Komenského je Labyrint světa a ráj srd-
ce. Komenský ve svém životě narážel na řadu překážek a slepých 
uliček. I my v životě potkáváme různé situace a snažíme si v nich 
zvolit dobrou cestu.

Teď se spolu podíváme na jednoduchý labyrint. Máte za úkol najít 
cestu labyrintem (cesty jsou značeny šedě) a spočítat, kolik obráz-
ků najdete v labyrintu.

Na otázky zatím neopovídejte, ale pokud vám zbyde čas, můžete 
si je již promýšlet.

Víra a já

20 min

4

13.

Víra hory přenáší6. – 7. ročníkPracovní listy – Labyrint

Víra hory přenáší
1. Najdi cestu labyrintem.

2. Spočítej, kolik věcí se v něm nachází.

3. Odpověz na otázky.

Komu můžu věřit?

Kdy mi pomohla víra?

Co mi pomáhá  
nevzdávat se?

Labyrint – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

http://www.labyrint.cz/cs/kapitola-42#glossary-1
http://www.labyrint.cz/cs/kapitola-42#glossary-2
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Na práci s PL dejte žákům zhruba 4 minuty. Dále se ptejte:

• Kdo z vás našel cestu z labyrintu?

• Komu se to podařilo rychle? Jak jste na to šli?

• Kolik jste našli v labyrintu obrázků? Které například?

Metodická poznámka 
Žáci jmenují různé věci, na první pohled zřejmé i skryté, je v pořádku, že každý jmenuje něco 
jiného, nejde o to vyjmenovat všechno, ale vystihout závěrečnou myšlenku.

Tento jednoduchý labyrint, který jsme teď prošli, nám může připomínat, že každý z nás jsme 
jiný, ve stejné situaci vidíme různé věci. Když procházíme labyrintem života, pomáhá nám, když 
na to nejsme sami, ale jdeme s někým, komu můžeme důvěřovat. Teď se podíváme na otázky v 
pracovním listu. Máte 3 minuty na to si je vyplnit. Pracovní list nebudete ukazovat ani odevzdá-
vat, slouží jen vám. 

Sledujte, zda je čas pro vyplnění PL dostatečný. Po uplynutí času vyzvěte žáky, aby si našli dvojici 
tak, jak jim to bude příjemné. 

Ve dvojici si neukazují PL, ale mají prostor si ve dvou minutách říci, co si poznamenali, co jim 
přišlo důležité apod. Není nutné projít všechny tři otázky.

Na závěr, pokud je to vhodné, dejte prostor sdí-
let svoje odpovědi na otázky v rámci celé třídy. 
Stačí, když na každou otázku zazní pár odpově-
dí, nikoho do odpovědi nenuťte.

4.2 Řekli o víře (5 min)
Vyprávění/ práce s textem

Pokud máte nějaký svůj osobní příběh, kdy/kde pro vás byla důležitá víra či důvěra, je zde prostor 
ho žákům vyprávět.

Varianta 
Promítněte žákům několik citátů o víře 
a nechte je nejprve  ve dvojicích, poté 
dohromady diskutovat o tom, co mohou 
znamenat. Další citáty na téma víra viz  . 

20.

21.
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5.1 Když víru máš (15 min)
Poslech a zpěv písně

Video uveďte slovy: 

Nyní si poslechneme písničku z animovaného filmu Princ egyptský, který byl natočen na motivy 
biblického příběhu. Píseň v něm zaznívá ve chvíli, kdy Izraelci odcházejí z Egypta, kde po staletí 
žili jako otroci. Bůh poslal Mojžíše, aby u faraona bojoval za propuštění Izraelců. Faraon to 
ale odmítal, a proto Bůh seslal na Egypt postupně deset ran (trestů). Nakonec faraon izraelský 
národ propustil. Došli tak do zaslíbené země a byli svobodní. Píseň se jmenuje Když víru máš.

 
Nyní z prezentace pusťte žákům video z filmu 
s písní a nechte je, ať si ji v klidu poslechnou.

 

Po skončení videa pokračujte slovy:

Komenský měl zpěv velmi rád, sám písně skládal a říkal: „Ke zpěvu ať jsou přizváni všichni.” 
I my si teď píseň společně všichni zazpíváme. 

Nyní rozdejte žákům PL Text písně, pusťte píseň znovu a spo-
lečně si zkuste zazpívat její českou část, kdo chce, může zkusit 
i hebrejskou.

Nechte v prezentaci svítit slova písně a doznít atmosféru radosti. 
Pokud je na to vhodná atmosféra a máte dostatek času, můžete 
pustit píseň ještě jednou a společně si na ni v kruhu zatančit.

Varianta 
Je možné pustit video s písní Jednou budem dál. Píseň lze uvést 
slovy: Tato píseň je nazývána hymnou demokracie. V této verzi ji 
zpívá Spirituál kvintet.

Píseň je v tomto videu doplněna obrazy 
z českých dějin od bitvy na Bílé hoře v roce 
1620, po které nastala doba protireformace. 
Koncem roku 1621 musel Komenský opustit 
Fulnek a nastal pro něj čas ukrývání. Dále 
video pokračuje přes revoluční rok 1848, 
založení Československých legií, založení 
republiky a postupně až do sametové 
revoluce v roce 1989. Tato píseň je nazývána 
hymnou demokracie.

V písni se zpívá: ,,Jen víru mít, doufat a jít…” K tomu, abychom mohli  uskutečnit jakékoliv spole-
čenské změny, je potřeba věřit, že je toho možné dosáhnout.

Když 
víru máš 

15 min

5

22.

23.

Víra hory přenáší6. – 7. ročníkPracovní listy – Text písně

Když víru máš 

Noci v modlitbách,

strach, že nás nebe neslyší.

V srdcích píseň nadějí,

tak plynul život náš.

Už necítíme strach

i když je nouze nejvyšší,

můžeš hory přenést,

jen když sám se překonáš.

 

Stanou se zázraky, když víru máš,

svit nadějí, když dál ti zbyl.

Dokážeš zázraky, když sílu dáš,

když víru máš, hned blíž je cíl,

když chceš a víru máš.

 

Když byl těžký čas,

se zdálo marné modlení.

Naděje byl letní pták,

co brzy létne dál.

Teď už jsem jedna z vás (už jsem jedna z vás),

z těch, které víra promnění.

V duši svítí světlo mé,

to snad sám Pán mi dá.

 

Stanou se zázraky, když víru máš (když víru máš),

svit nadějí, když dál ti zbyl (když dál ti zbyl).

Dokážeš zázraky, když sílu dáš (když sílu dáš),

když víru máš, hned blíž je cíl,

když chceš a víru máš.

 

[Hebrejské děti]

A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah

A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah

Mi-cha-mo-cha ba-elim adonai

Mi-ka-mo-cha ne-dar- ba-ko-desh

Na-chi-tah v'-chas-d'-cha am zu ga-al-ta

Na-chi-tah v'-chas-d'-cha am zu ga-al-ta

 

A-shi-ra, a-shi-ra, a-shi-ra...

A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah

A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah

Mi-cha-mo-cha ba-elim adonai

Mi-ka-mo-cha ne-dar- ba-ko-desh

Na-chi-tah v'-chas-d'-cha am zu ga-al-ta

Na-chi-tah v'-chas-d'-cha am zu ga-al-ta

A-shi-ra, a-shi-ra, a-shi-ra...

 

Stanou se zázraky, když víru máš,

svit nadějí, když dál ti zbyl (když dál ti zbyl).

Dokážeš zázraky, když sílu dáš (když sílu dáš),

když víru máš, hned blíž je cíl,

najdeš cíl, když chceš a víru máš,

(když víru máš), když chceš a víru máš.

Zdroj: When you believe (Když víru máš) -  Stephen Schwartz, Princ Egyptský, 1998
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Reflexe
Dramatizace

Žáci se na úplný závěr přesunou opět do kruhu, ve kterém začínali. Doprostřed kruhu položíme 
polštář. 

Co jste zjistilil o víře? Beze slov ztvárněte svůj vztah k víře. Tenhle polštář bude víru představovat.

Máte nyní příležitost se k ní beze slov nějak postavit, vzít si ji, zahrát malou pantomimu, co byste 
s ní rádi podnikli, ukázat, jaký k ní máte vztah. Kdo bude mít první nápad, může k polštáři – víře 
– přistoupit.

Žáci postupně jednotlivě přicházejí k polštáři a symbolicky vyjadřují svůj postoj k tématu víry.

Metodická poznámka 
Aktivita probíhá v tichu, nijak se nekomentuje to, jak k ní jednotliví žáci přistupují. Není také 
nutné, aby svůj postoj takto znázornil každý žák. Pokud by žáci dlouho váhali, můžete aktivitu 
namodelovat jako první. 
 
Žáci např. polštář obejmou, obejdou ho, zakrývají si před ním oči, sednou si na na něj, dají si 
ho na hlavu, zahodí ho apod.

Na závěr poděkujte žákům za jejich vyjádření postoje k tématu a rozlučte se slovy: 

O naší víře si rozhodujeme každý sám a je naším svobodným rozhodnutím, čemu nebo komu 
věříme, s jakou intenzitou naši víru prožíváme a jak dokážeme důvěřovat druhým nebo Bohu.

Přeji vám, abyste s rozumem a vírou zvládali vše, co vás ve vašich životech potká, a abyste mys-
leli na to, že víra nepřenáší jen hory, ale může přes obtíže přenést i vás. 

Reflexe 
a závěr

10 min

6
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Doplňující informace
Vznik rčení ,,Víra hory přenáší”: https://region.rozhlas.cz/vira-hory-prenasi-7292234

Ze života J. A. Komenského
,,Tragédii rodinnou ještě završily další události. Knihovna, kterou od svých studentských let 
Komenský pečlivě budoval, byla veřejně spálena jezuity na fulneckém náměstí, sborový dům 
Jednoty bratrské byl zbořen a obec rozptýlena. Komenský tak přišel doslova o vše, co měl. Ve své 
vlastní zemi byl psancem, jeho veškeré společenské i osobní jistoty se zhroutily. Nepřekvapí pro-
to slova, která roku 1623 vložil Komenský do úst Truchlivému:

Na všecky strany zle, ukrutný krvavý meč hubí mou milou vlast, zámkové, hradové a pevná města se 
dobývají; městečka, vsi, krásní domové a chrámové plundrují a pálí, statkové se loupí, dobytkové zají-
mají a hubí, nebohý chudý lid se sužuje, trápí, po místech morduje a zajímá. (…) A což nejbolestnější 
jest, pravda boží se potlačuje, čisté boží služby zastavují, kněží vyhánějí, aneb do žalářů dostávají. (…) 
Kdo by pak o nevinu se ujal a souženým na retuňk přispěl, není pod tím nebem žádného. Všecka 
naděje, i ta, kterouž jsme k Bohu měli až posavad, nám klesla a klesá: voláme k němu, a neslyší a po-
moci nechce; opuštění jsme odevšad, nelze již než zahynouti. Ó kéž ale smrt přijde a zaškrtí! 17)

Smrt však nepřišla. Komenský ustál svou životní zkoušku, ale jeho vnímání světa doznalo zásadních 
proměn, jak je patrné v jeho literární tvorbě. Obdivně encyklopedickou formu vystřídala forma sati-
ricko-kritická. Kdesi v úkrytu u Brandýsa nad Orlicí, snad ve srubu „pod Klopoty“, jak plyne z dedika-
ce Žerotínovi, pojal myšlenku vypsat svůj zármutek do veliké alegorie světa jako labyrintu. Namísto 
skvělých věcí stvořené reality si autor všímá obtížnější tváře skutečnosti. Ne že by svět stále nebudil 
údiv, ale Komenskému se už nejeví pouze jako divadlo Boží dobroty, ale také jako spletitý labyrint, 
nebezpečné místo k žití. Spolehlivé jistoty běžného života se rozpadly, pravda se vytratila, člověk 
ubližuje člověku a nahlíží skutečnost jaksi křivě, mámivě. Důsledkem jsou všelijaká lidská lopotování, 
bloudění a zoufání, která člověka sužují, takže se často může cítit jako v „presu božím“. Je třeba hle-
dat útočiště, nedobytný hrad, pevný bod, centrum securitatis, hlubinu bezpečnosti. Tu Komenský 
nalézá, zcela transcendentně, mimo tento svět, ve spolehnutí na Boha, ve víře v Krista.

Těžko říci, jak by se vyvíjelo Komenského literární dílo nebýt pobělohorské pohromy. Je však 
zřejmé, že krize osobní nevyústila v krizi tvůrčí, naopak. Pronásledování, utrpení a životní zkouš-
ky přiměly Komenského k důkladnému promýšlení existenciálních otázek a jejich následnému 
zpracování. Příběh vzniku Labyrintu je tak ojedinělým svědectvím, které vypovídá o tom, jak se 
vypořádat s nejzávažnějšími i nejobtížnějšími otázkami lidského života (Hábl, s. 81-82).”

Zdroj:  HÁBL, Jan. Učit (se) příběhem: Komenského Labyrint a didaktické možnosti narativní alegorie. 
Elektronické. Brno: Host, 2013. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-901-4.

Citáty na téma víra
Víra posouvá vpřed. 
Víra je vybavená i nočním viděním.  
Pravou víru poznáš ve víru života. 
Víra se nepředvádí, víra se žije. 
Ani ten nejlepší námořník nevidí dno, když hází kotvu. 
Nemůžeme žít plně, pokud nežijeme věrně. 
Červotočem víry jsou pověry. 
Kdo stojí za svou vírou, nezůstane stát sám. 
Víra je dar, jehož přijetí se stvrzuje skutky.  
Ve víře rosteme nejvíc, když pomáháme druhým růst. 
Víra roste, když rostou zkušenosti víry. 
Jenom toho víra se nezachvěje, kdo žádnou nemá. 
I ten, kdo je poražen, nic neztrácí, má-li víru.

Zdroj: KRATKA, Jaroslav. Drobky v chlebu ukryté. Brno: Nová naděje, 2003. ISBN 80-860-7705-5.

https://region.rozhlas.cz/vira-hory-prenasi-7292234


13

Víra hory přenáší 6.–7. ročník

Další zdroje

• HÁBL, Jan a David LOULA. To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských.  
Vojnův Městec: České studny, 2019. ISBN 978-80-905574-6-8.

• HÁBL, Jan. Učit (se) příběhem: Komenského Labyrint a didaktické možnosti narativní alegorie. 
Elektronické. Brno: Host, 2013. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-901-4.

• FERRERO, Bruno. Květiny pro duši. Vyd. 3. Přeložil Veronika MATIÁŠKOVÁ.  
Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0738-2.

• KRATKA, Jaroslav. Drobky v chlebu ukryté. Brno: Nová naděje, 2003. ISBN 80-860-7705-5.

• KOMENSKÝ, Jan Amos, MAKOVIČKA, Lukáš, ed. Labyrint světa a ráj srdce: text původního vydá-
ní z roku 1623. Ilustroval Miroslav HUPTYCH. Praha: Práh, 2019. ISBN 978-80-7252-814-1.

• [online]. Dostupné z: SKÁCELOVÁ, Lenka. Metodika vedení třídnických hodin [online].  
Praha: Togga, 2012 [cit. 2020-01-19]. ISBN 978-80-7476-006-8.  
Dostupné z: http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082029

Zdroje prezentace

Zdroje grafiky

• Slide 01: Hory – Segui Andrea -pexels.com

• Slide 01: Víra – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 02: HÁBL, Jan a David LOULA. To nejlepší z Komenského: obecné porady o nápravě věcí 
lidských. Vojnův Městec: České studny, 2019. ISBN 978-80-905574-6-8.

• Slide 02: Komenský – Ester Kuchynková - projekt Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 03: Sed víry – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 04: Kolena – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 05: Víra – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA) 

• Slide 05: Dívka – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA) 

• Slide 07: KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce [online]. [cit. 2020-03-01]. 
Dostupné z: http://www.labyrint.cz/

• Slide 07: Jan Amos Komenský . Kresba města-světa z díla Labyrint světa a ráj srdce [kresba]. 
In: Wikimedia.com (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://upload.wiki-
media.org/wikipedia/commons/a/ac/Labyrint_sveta.jpg?uselang=cs

• Slide 08: Víra a hory – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA) 

• Slide 08: Labyrint  – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA) 

• Slide 09: Já a víra – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

http://generator-citaci.cz/SK%C3%81CELOV%C3%81,%20Lenka.%20Metodika%20veden%C3%AD%20t%C5%99%C3%ADdnick%C3%BDch%20hodin%20%5Bonline%5D.%20Praha:%20Togga,%202012%20%5Bcit.%202020-01-19%5D.%20ISBN%20978-80-7476-006-8.%20Dostupn%C3%A9%20z:%20http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082029
http://generator-citaci.cz/SK%C3%81CELOV%C3%81,%20Lenka.%20Metodika%20veden%C3%AD%20t%C5%99%C3%ADdnick%C3%BDch%20hodin%20%5Bonline%5D.%20Praha:%20Togga,%202012%20%5Bcit.%202020-01-19%5D.%20ISBN%20978-80-7476-006-8.%20Dostupn%C3%A9%20z:%20http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082029
http://generator-citaci.cz/SK%C3%81CELOV%C3%81,%20Lenka.%20Metodika%20veden%C3%AD%20t%C5%99%C3%ADdnick%C3%BDch%20hodin%20%5Bonline%5D.%20Praha:%20Togga,%202012%20%5Bcit.%202020-01-19%5D.%20ISBN%20978-80-7476-006-8.%20Dostupn%C3%A9%20z:%20http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082029
http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082029


14

Víra hory přenáší 6.–7. ročník

Název projektu 
Úcta k životu – 
základ pro demokratickou kulturu

Registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255

Metodika 
Víra hory přenáší

Cílová skupina 
6.–7. ročník základních škol  
a víceletých gymnázií

Autor 
Mgr. Lenka Pastirčáková

Odborní garanti 
doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.,  
Mgr. Barbara Pospíšilová,  
Mgr. Tereza Ráchel Bícová

Odborná spolupráce a pilotáž 
Mgr. Lenka Pastirčáková 

Externí posuzovatele 
Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D.,  
Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Jazykové korektury 
Mgr. Kateřina Kutálková

Ilustrace 
Daniel Jurčo, BFA

Zlom a sazba 
Daniel Jurčo, BFA

Toto dílo podléhá licenci  
Creative Commons 4.0 BY-SA 

• Slide 10: KRATKA, Jaroslav. Drobky v chlebu ukryté. Brno: Nová naděje, 2003.  
ISBN 80-860-7705-5.

• Slide 11: Víra – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA) 

• Slide 12: Víra a hory – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA) 

• Slide 12: Hora na zádech – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA) 

Prezentace
https://prezi.com/view/Oj4k72vsxiXJHnD0oedp/

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Spiritualita-6-7-pracovni-listy.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/02/Vira-67-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf

https://prezi.com/view/Oj4k72vsxiXJHnD0oedp/
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Spiritualita-6-7-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/02/Vira-67-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf

