Vánoce a Velikonoce
jako jeden příběh
Autor: Mgr. Jana Řezníčková , Mgr. Jana Klodová

1.–2.
ROČNÍK

„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak.
Kdekoliv totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí.
A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.”
Jan Amos Komenský
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Vánoce a Velikonoce jako jeden příběh

Hlavní myšlenka
V dnešní době obvykle znají děti dva hlavní svátky - Vánoce a Velikonoce. Ale málo dětí ví, co tyto
svátky spojuje. Pokusme se rozkrýt jejich původní poselství.

Anotace
Lekce je interaktivní, využívá dramatizaci, práci se symbolickými předměty (inspirace Kettovou
metodou). Pomocí her a aktivit žáci porozumí souvislosti příběhu Ježíše z Nazareta s oběma
svátky. Program respektuje neutralitu ve vztahu k náboženství a prezentuje hodnoty všeobecně
přijímané.

Cíle lekce
Co bude žák na konci lekce vědět
• Jaký příběh spojuje svátky Vánoc a Velikonoc.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí
• Že i když se něco může během svátků pokazit, nemusí nám to zkazit prožití pravého smyslu
Vánoc a Velikonoc.
• Že narození Ježíše přineslo radost a naději do životů mnoha lidí.

K jakému jednání lekce zve/vede

1.

2.

3.

Seznámení,
úvodní motivace

Babáčkovi
a tajemný kufr

Vánoční
a velikonoční
zvyky

15 min

20 min

10 min

PŘESTÁVKA

• Ke zvídavosti a prozkoumávání rituálů, které jako rodina či společnost opakovaně prožíváme.

4.

5.

Příběh
Vánoc
a Velikonoc

Reflexe
a závěr

35 min

10 min
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Pomůcky
• dataprojektor a ozvučení

• velikonoční kraslice

• prezentace

• ošatka

• PL Předměty z kufru
(1x pro každého žáka)

• kytara, klavír či libovolný rytmický nástroj
• starý kufr, např. s těmito vánočními a
velikonočními předměty: skleněné vánoční
ozdoby, zlatý zvoneček, vyřezávaný betlém,
malované kraslice, řehtačka) - je možné
nahradit PL Předměty v kufru

• PL Příběh Vánoc a Velikonoc
(1x pro učitele, barevný tisk, pokud je možné formát A3; pokud není možný tisk, lze
také promítnou z prezentace)

• brýle, vousy a vesta
(rekvizity pro roli dědečka)

• kruh z látky libovolné barvy Ø 130 cm
• obruč omotaná žlutou nebo zlatou lepenkou (může mít na sobě navázané krátké
žluté třásně z krepového papíru připomínající paprsky) – je možné vynechat
či nahradit

• Bible
(nejlépe staré vydání)
• černý papír
• kus černé látky na zakrytí hvězdy

• velká zlatá šesticípá hvězda z papíru

• svíčka a zápalky, případně svícen

• vánoční ozdoba

Vysvětlení piktogramů
Hlavní myšlenka

Prezentace

Společná práce

Anotace

Čas/Minutáž

Práce ve dvojici

Cíl

Pracovní list

Samostatná práce

Pomůcky

Video

Skupinová práce

Další zdroje

Práce ve trojicích

Doplňující
informace

Uspořádání třídy
do písmene U

Práce třídy
kolem stolů

Práce v kruhu

Volný pohyb
po třídě

3

1.–2. ročník

1
Seznámení,
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Postup a metody
1.1 To jsem já, to jsi ty (7 min)
Komunitní kruh
Vytvořte na zemi prostředí komunitního kruhu okolo kruhu z látky Ø 130 cm a posaďte se s dětmi okolo něj. Seznamte děti s pravidly komunikace během programu.
Vezměte do ruky zlatou obruč s paprsky, přidržte ho před svou tváří, přivítejte děti na programu
a řekněte, z čeho máte dnes radost. Podejte kruh žákovi po své levici s instrukcí: Představ se a řekni, z čeho máš dnes radost ty.
Metodická poznámka
V Kettově metodě se tato aktivita používá ke zdůraznění důležitosti toho, kdo právě hovoří.
Každé dítě má takto příležitost zažít si svou „chvíli slávy”.
Doprostřed látkového kruhu položte zlatou hvězdu a na ni ošatku.

1.2 Ozdoba a kraslice (8 min)
Evokační otázky
Vezměte do ruky vánoční ozdobu a velikonoční kraslici a zeptejte se dětí:
• Co držím v ruce?
• Při kterém svátku používáme ozdoby a při kterém kraslice?
• Ví někdo, co mají tyto dva svátky společného?
• Co by se stalo, kdybych kraslici a ozdobu příliš silně stiskla?

Metodická poznámka
Ozdoba a kraslice jsou křehké, musíme s nimi zacházet opatrně. Tento prožitek využijeme při
vyprávění o královském dítěti Ježíši, křehkém miminku, které Bůh dal na svět.
Pošlete ozdobu a kraslici po kruhu, každou jiným směrem. Motivujte žáky k opatrnosti, aby mohli
prožít pocit křehkosti.
Poté kraslici a ozdobu položte do ošatky doprostřed zlaté hvězdy.

2
Babáčkovi
a tajemný kufr
20 min

2.1 Byli jednou jedni Babáčkovi (10 min)
Vyprávění s prezentací
Spusťte prezentaci a vyprávějte pohádkovým tónem. Text je v prezentaci.
Metodická poznámka
Pokud jste s dětmi již absolvovali lekci Rodina, která drží při sobě, můžete si seznámení
s Babáčkovými pouze rychle zopakovat.
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Poté představte jednotlivé členy rodiny podle prezentace:
2.

20.

Tohle je rodina Babáčkova.

Maminka Babáčková je starostlivá, hodná, jen
neumí moc vařit, každou chvilku něco spálí.

21.

Tatínek Babáček je také moc hodný, ale je
pořád v práci, pracuje jako řidič v záchrance.

22.

Dědeček byl dříve zahradník, proto pracuje
rád na zahradě. Je už moc starý a špatně slyší
- sám říká, že je hluchý jako poleno.

Dvojčata Olda a Polda, které si maminka
s tatínkem před 11 lety přinesli z dětského
domova. Někdy si kluci dělají starosti z toho,
že jsou adoptovaní, ale maminka a tatínek je
obejmou a říkají: „Jste naši, máme vás moc
rádi.” Jsou to kluci zlatí, ale jak z vosího hnízda, paní učitelka říká, že mají ÁDéHáDé.

23.

Metodická poznámka
Zkratce ADHD žáci nemusí rozumět, je potřeba tento pojem vysvětlit, je to ale dobrá příležitost
k tomu děti s touto problematikou seznámit.
24.

Také tu máme holčičku Lucinku, která ráda všechno pozoruje, nejlépe ze stromu. Ráda fotí a zpívá si. Lucinka dokonce složila písničku o své rodině.
5
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A tady máme Bohouška. Bohoušek je mimino,
rostou mu zuby, a proto dost často řve, až
všem drnčí hlava.

25.

Rafík je pes, je hravý a má rád legraci, ale je to
divous!

Zahrajte na kytaru či pouze vyťukejte na rytmický nástroj melodii My jsme žáci 3. B ze seriálu
Mach a Šebestová a naučte děti písničku o rodině Babáčkových.
26.

/:Babáčkovic rodina :/
/:každý z nás je hrdina:/
/:s láskou vše zvládneme:/
/:z průšvihů se hrabeme:/

Po písničce začněte vyprávět příběh:
Jednou pršelo, Babáčkovy děti se nudily, a tak kramařily na půdě. Najednou našly mezi harampádím starý zamčený kufr, který snesly domů. Dědeček právě odpočíval v křesle, a když to uviděl,
zavolal: „To je starý kufr po prababičce!”

Společně otevřeli starý kufr sponkou na vlasy
a užasli. Uvnitř byly uložené krásné skleněné
vánoční ozdoby, zlatý zvoneček, vyřezávaný
betlém a v krásné krabičce byly pečlivě zabalené malované kraslice, starodávná řehtačka,
stará voňavá Bible a ještě spousta dalších
věcí. Děti vše vyložily na stůl. Podívejme se
společně, co všechno tam bylo.
Varianta
Pokud je to pro vás technicky možné, vytvořte si pomůcku starého kufru s některými
rekvizitami. Prožitek dětí bude autentičtější.
27.
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2.2 Tajemný kufr z půdy (10 min)
Práce s pracovním listem

Pracovní listy – Předměty z kufru

1. – 2. ročník
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Rozdejte pracovní listy PL Předměty z kufru každému žákovi
a zadejte úkol do dvojic. Žáci se v tuto chvíli mohou přesunout
do lavic. Požádejte žáky, aby si prohlédli všechny předměty, které
Babáčkovy děti našly v kufru.
• Patří některé předměty k sobě?
• Mají něco společného?
Poproste děti, aby všechny předměty, které patří ke svátku Vánoc
zakroužkovaly červeně, a vše, co patří k Velikonocům, zeleně.
Autor ilustrací: 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)

Varianta
Můžete žákům kvůli úhlednosti navrhnout, aby místo kroužkování u obrázků nakresili barevné
puntíky; obrázky si pak mohou i vybarvit.
Proveďte společnou kontrolu dle prezentace. Jmenujte jednotlivé předměty a společně určujte
barvu zakroužkování.

Metodická poznámka
Je možné, že významu některých předmětů na PL, např. kalicha a trnové koruny, žáci porozumí
až během dědečkova vyprávění. Na závěr vyprávění se můžete k vysvětlení pojmů na PL vrátit.
28.

3
Vánoční
a Velikonoční
zvyky

29.

3.1 Jak se slaví Vánoce a Velikonoce u Babáčků? (10 min)
Práce s obrázkem
Prohlédněte si obrázky, které ukazují, jak slaví Babáčkovi Vánoce a Velikonoce:

10 min

30.

31.
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Ptejte se žáků:
• Co se Babáčkovým povedlo a co se pokazilo?
Dále vyzvěte žáky, aby se otočili k sobě, vytvořili dvojici či čtveřici a odpovídali na otázku:
• Také se u vás doma někdy něco nepovede?
Vyprávění dětí uzavřete slovy:
I když se věci nedaří, nemusí nám to zkazit ty pravé Vánoce a Velikonoce. O čem tyto svátky jsou,
proč je vlastně slavíme, nám po přestávce bude vyprávět dědeček Babáček.

4
Příběh
Vánoc
a Velikonoc
35 min

4.1 Dědeček vypráví (35 min)
Vyprávění, dramatizace
Po přestávce se sejděte s dětmi opět v kruhu.
Určete jednoho žáka, který bude hrát roli dědečka. Žák si nasadí brýle, vousy a vestu a dostane
sadu obrázků k příběhu (PL Příběh Vánoc a Velikonoc), které bude ukazovat na váš pokyn. Vždy
po použití obrázku ho žák položí k papírové hvězdě uprostřed kruhu.
U podtržených slov se zastavte a dramatizujte děj s dětmi dle příslušné instrukce.
Příběh otevřeme slovy:
Mezi předměty v kufru byla stará kniha Bible. Dědeček ji vzal do ruky a řekl: „V této staré knize je
příběh, který nám vysvětlí, jak jsou Vánoce a Velikonoce propojeny. Pohodlně se usaďte a poslouchejte, jak to celé bylo.

1. Nad Betlémem zazářila hvězda
Budu vám vyprávět příběh, který se stal kdysi dávno, před více než 2000 lety, v daleké zemi
Izrael. V té době tam vládl král Herodes. Byl zlý a lidé si už dlouho přáli jiného krále. Měli naději,
že se všechno změní, protože ve starých knihách bylo předpovězeno, že Bůh jim pošle nového
krále, který bude jiný než všichni králové všech dob. Bude dobrý, spravedlivý, bude mít rád lidi
a všem se bude v jeho království dobře dařit, budou v bezpečí. Ti, kdo tyto staré knihy studovali,
věděli, že se takový král narodí v městě Betlém.
Dítě, které drží obrázky a je v roli dědečka, ukazuje nejdřív černý papír. Ten pomalu posouvá
a odkrývá obrázek, který je pod ním tak, aby se žákům postupně odkryla na obrázku hvězda
a nakonec dítě ve chlévě.

Jedné noci se na nebi objevila hvězda, která
svítila a zářila jako žádná jiná. A kdo se za
ní vydal, toho přivedla do městečka Betléma.
Tam se do jednoho chléva se zvířaty narodil malý Ježíš, miminko, které se mělo stát
králem.

Když se Ježíš narodil, pro lidi to bylo, jako když vyjde hvězda. Uprostřed noci, uprostřed tmy
zazářilo světlo naděje. Bylo to světlo, které prozářilo tmu a zahnalo strach a obavy.
32.

Každý rok o Vánocích si lidé připomínají Ježíše, světlo, které je silnější než tma. Naději, která je
silnější než strach.
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Během vyprávění spolu s dětmi předveďte, jak je člověk schoulený, když se bojí. Ukažte, jak vypadá člověk, který má radost a jehož strach je pryč.

2. Dvanáctiletý chlapec Ježíš rozmlouvá s moudrými rabíny
Ježíš rostl, byl z něj brzy chlapec, který pomáhal doma mamince a později chodil za
tátou do tesařské dílny, kde se učil opracovat dřevo, připravit trámy na střechu nebo
vyrobit dveře.
S dětmi předveďte např. zatloukání hřebíku,
hoblování prkna apod.
Jednou, když mu bylo dvanáct roků a byl v chrámu, mluvil s moudrými učiteli, naslouchal jim
a kladl jim otázky. A všichni, kdo ho slyšeli, se divili a žasli, jak je chlapec moudrý. Mnozí pochopili to, čemu dříve nerozuměli, bylo to jako by se v jejich mysli rozjasnilo.
33.

Spolu s dětmi předveďte údiv ve tváří.
Ježíš dospěl, a když mu bylo třicet let, odešel z domu, z tesařské dílny. Chodil zemí, pomáhal
lidem a vyprávěl jim o Bohu. Bylo to, jako když světlo přijde tam, kde je tma.
S dětmi znovu předveďte, jak je člověk schoulený, když se bojí. Ukažte, jak vypadá člověk, který
má radost a jehož strach je pryč.

3. Ježíš nasytil velký zástup lidí
Lidé ho dokázali poslouchat celé hodiny
i celý den, jednou se stalo, že zapomněli i na
jídlo, a když už byl večer a všichni měli hlad,
Ježíšovi přátelé si dělali starost a říkali: „Měl
bys je poslat, ať si koupí něco k jídlu.“ Ale
Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, které donesl
jeden chlapec, poděkoval za jídlo Bohu a začal rozdělovat. Přestože tam bylo opravdu
hodně lidí, všichni se najedli a ještě spousta jídla zbyla. Hlad i obavy byly pryč.
S dětmi předveďte, jak vám nejprve kručí v břiše, pak si pochutnáváte na jídle a jste spokojení.
34.

4. Ježíš uzdravuje nemocné
Ježíš na svých cestách uzdravil mnoho nemocných. Donesli k němu člověka, který byl
ochrnutý. Ježíš mu řekl: „Vstaň a jdi domů.“
A on vstal a šel, a dost možná i radostně
běžel. Dotkl se uší hluchého a on začal slyšet.
Slepému položil ruce na oči, když je slepý
otevřel, viděl. Místo tmy najednou uviděl
světlo.
Ježíš dával lidem naději a nový život tam, kde byla dřív beznaděj a nemoc. Uzdravoval všechny, kteří to potřebovali.
35.

Během vyprávění spolu s dětmi předveďte nemoc a uzdravení. Postupně zakryjte a odkryjte své
oči, poté uši, ústa. Nechte bezvládně viset ruku a pak ji zvedněte, uvolněte nohy a pak vstaňte.
9
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5. Zacheus
Když byl Ježíš s lidmi, cítili se vzácní, výjimeční, věděli, že na nich záleží. A díky tomu se
stávali lepšími. Třeba jako Zacheus.
Zacheus neměl přátele, ani jednoho. Nikdo
ho neměl rád, protože podváděl a okrádal lidi o peníze. Zacheovi to nebylo jedno,
připadal si jako ve tmě a přál si, aby se něco
změnilo. Když se doslechl o Ježíši, měl naději
a chtěl ho aspoň vidět.
Protože všude bylo plno lidí, vylezl na strom, kde měl opravdu dobrý výhled. Ježíšova návštěva, jeho přátelství Zachea změnilo. Bylo to, jako když ve tmě zazáří hvězda. Všechny peníze,
které ukradl, lidem vrátil a ještě jim přidal 4x tolik.
36.

Předveďte s dětmi, jak vyhlížíte.
Spolu s dětmi předveďte, jak je člověk schoulený, když se bojí. Ukažte, jak vypadá člověk, který má
radost a jehož strach je pryč.
Metodická poznámka
Tento příběh je možné vynechat, pokud děti ztrácejí pozornost nebo již není dostatek času pro
vyprávění.

5. Ježíš a děti
Když Ježíš mluvil k lidem v jedné vesnici,
přivedly k němu některé maminky své děti.
Ježíšovi přátele se zlobili: „Ježíš má teď práci,
nebude ztrácet čas s vašimi dětmi, odejděte
a nerušte nás.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nechte děti,
ať přijdou ke mně. Jim patří nové Boží království.” A pak každé dítě obejmul, děkoval za ně
a přál jim dobré.
Děti se u Ježíše cítily vzácné a výjimečné,
věděly, že na nich záleží.
Vyzvěte děti, aby si vyzkoušely, jaké to asi bylo, jak se cítily. Pozvěte jedno dítě doprostřed kruhu
a společně zazpívejte popěvek, např.:
37.

Podívej, podívej, Honzík je tu.
Hopsa hej, hopsa hej, zatleskáme mu.
Metodická poznámka
Zatleskejte dítěti a poproste ho, aby vybralo někoho dalšího, kdo si půjde stoupnout do středu.
Takto opakujte, dokud čas dovolí a děti mají zájem.

7. Král naruby
Po zpěvu prohlížejte vyložené obrázky a komentujte je slovy:
Ježíš vyprávěl často o novém (Božím) království, lidé se těšili, že Ježíš bude jejich králem, líbilo
se jim, že tam, kde byl Ježíš, mizely nemoci, starosti, hlad a všechno, co lidem přinášelo tmu do
života.
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Ježíš se jim líbil, protože byl jiný než všichni králové všech dob, byl vlastně takový „král naruby“.
V následující aktivitě porovnejte krále a Ježíše. Vyzvěte děti, aby vstaly a pomalu volným krokem
obcházely kruh a prohlédly si jednotlivé obrázky. Poté se zastavte a komentujte rozdíl mezi tím,
jaký obvykle je král a jaký byl Ježíš. Proveďte žáky přemýšlením o těchto rozdílech s pomocí obrázků. Nechte děti přemýšlet a navrhovat, jakých si všimly rozdílů, popřípadě doplňte.
obrázek 1
Král se narodí v paláci. Kde se narodil Ježíš?
Ježíš se nenarodil v paláci, ale ve stáji mezi zvířaty.
obrázek 2
Král nepracuje, je bohatý, protože mu lidé platí daně a má své rádce.
Ježíš nebyl bohatý, byl tesař, a měl výjimečnou moudrost.
obrázek 3
Král jí z plných stolů vybraných dobrot.
Ježíš dával lidem jídlo, takže se každý najedl a ještě zbylo.
obrázek 4
Král se nechává obsluhovat, má své poddané.
Ježíš se nenechal obsluhovat, ale pomáhal druhým a uzdravoval je.
obrázek 5 a 6
Král žije v paláci a s obyčejnými lidmi se nepotkává.
Ježíš žil skromně, navštěvoval lidi, zajímal se o ně i jejich děti. Lidem bylo s Ježíšem dobře. Říkali
si: „To by byl dobrý král!”

8. Ježíš je ukřižován
I přesto se našli lidé, kteří Ježíše neměli rádi. Měli
strach, že kvůli němu ztratí svou moc, svůj vliv
a výhody, a domluvili se, že Ježíše zabijí. Ježíš
věděl, co se na něho chystá, proto uspořádal
večeři pro své přátele, aby se s nimi rozloučil.
Metodická poznámka
Zde můžete vysvětlit význam symbolu
kalicha. Z kalicha Ježíš a jeho přátelé pili při Poslední večeři víno. Můžete jim pro připomenutí
znovu ukázat pracovní list s obrázkem kalicha a trnové koruny.
38.

V noci po večeři byl pak Ježíš zatčen a nespravedlivě odsouzen. Odvedli ho za město na pahorek Golgota. Tam mu
nasadili trnovou korunu, přibili ho na kříž, on zemřel a po
celé zemi byla tma. Večer odnesli Ježíšovo tělo do hrobu,
kam přivalili velký kámen.
Přikryjte hvězdu černou látkou či šátkem.
Lidé šli domů, zavřeli za sebou dveře. Bylo ticho a tma.
Všechna naděje zhasla.
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8. Ježíš je vzkříšený
Ale nebojte, tady příběh nekončí. Třetí den ráno,
když vycházelo slunce, šly tři ženy navštívit
Ježíšův hrob. Viděly, že kámen je pryč, jejich
smutná tvář se rozzářila. Byl tam anděl, Boží posel, který řekl: „Nebojte se, mám pro vás dobrou
zprávu. Ježíš není mrtvý, Ježíš žije.“ Ženy běžely a
vyprávěly to všem lidem a ti to vyprávěli každému, koho potkali. A tak si lidé dodnes každý rok
tento příběh vypráví, když jsou Velikonoce.
Připomínají si, že Ježíš vyhrál a porazil smrt. Tam, kde byla tma, je zase světlo. Protože světlo
je silnější než tma a život je silnější než smrt. Křesťané věří, že Ježíš žije, věří, že s Ježíšem můžou
mluvit, i když ho nevidí, věří, že jim Ježíš pomáhá vyhrát nad každou tmou, pomáhá jim být lepšími lidmi, vidět to dobré a žít dobrý život. Věří, že už žijí a budou žít v novém království.
39.

Varianta
Obrázky můžete s pomocí kolíčků pověsit na šňůru za sebou a nechat je ve třídě jako výzdobu.

5
Reflexe
a závěr
10 min

5.1 Světlo (5 min)
Demonstrace
Přihlaste se všichni, kteří byste nyní po dědečkově vyprávění uměli vysvětlit, co mají tedy společného Vánoce a Velikonoce?
Nechte odpovědět několik žáků.
Varianta
Pokud máte dostatek času, můžete nechat žáky souvislost mezi Vánoci a Velikonoci nejprve
prodiskutovat ve dvojicích.
Shrňte příběh Ježíšova života pomocí svíčky:
Když se Ježíš narodil, přišlo na zem světlo (zapálit svíčku). To si připomínáme o Vánocích. To
světlo tu svítilo láskou mnoha lidem - Ježíš uzdravoval, pomáhal, měl rád lidi, učil je jak žít.
Nakonec zlí lidé světlo uhasili a Ježíš zemřel (zhasnout svíčku). Bůh ale Ježíše probudil ze smrti
a světlo se znovu rozsvítilo (zapálit svíčku) - a to si připomínáme o Velikonocích.
Na památku Ježíšova života dodnes lidé slaví oba tyto svátky.

5.2 Závěr (5 min)
Vyprávění
Jeden moudrý pán, který se jmenoval Jan
Amos Komenský, řekl: „Světlo má moc zahnat
tmu, ne naopak. Kdekoliv totiž vzchází světlo,
tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak
tma nemá sil, aby odstranila světlo.”
Varianta
Předejte opatrně dítěti vedle vás svíčku a popřejte mu něco, co potěší a co třeba i zažene tmu.
Vyzvěte žáky, aby pokračovali po kruhu.
40.

Upozornění
Pro větší bezpečnost je vhodné umístit svíčku do svícnu.
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