
CELÝ DEN  

Ježíšův den 

Představíme dětem, co Ježíš ve svém veřejném životě dělal. Pomocí obrázků na pracovním listě si 

projdeme text Mk 1,21-39. Podpoříme děti, aby prožívaly svůj den s Ježíšem. 

(1. – 3. třída ZŠ) 

Katecheze č. 3 z cyklu „Na cestě za Ježíšem“ 

Úprava prostředí 

Židle rozestavíme do polokruhu a dopředu pověsíme mapu Palestiny Ježíšovy doby. 

Úvodní hra 

Pro každé dítě připravíme hrací kartu. Na jednu stranu napíšeme čtyři jeho vlastnosti, 

např.: 

 Chodí do 3. třídy 

 Hraje fotbal 

 Hezky maluje 

 Nosí brýle 

Na druhou stranu napíšeme slova: KDO TO JE? 

Každému dítěti dáme jednu kartu a vyzveme je, aby si přečetli jednotlivé charakteristiky 

a zkusili poznat, komu patří. Na druhou stranu napíšou jméno dotyčného. 

Pracovní list 

Vezmeme kartu, kterou jsme měli odloženou stranou, a čteme: málo spí, hodně chodí, 

má hodně přátel, má rád děti: Kdo to je? Děti by měly poznat charakteristiku Ježíše.  

 Jak můžeme Ježíše lépe poznat? Když budeme poslouchat, co říkal, a sledovat, co 

dělal. Nebylo by skvělé být s ním a všechno si nahrávat na mobil? 

 Evangelista Marek kameru neměl, a přesto poměrně přesně popsal, jak Ježíš prožil 

jeden sobotní den v Kafarnaum, městě na severu Galilejského moře. 

Čteme nebo vyprávíme Mk 1,21-39. 

1. Ráno v synagoze 

Rozdáme pracovní listy a začneme hovořit o obrazech 1 a 2. Kam jde Ježíš s učedníky? 

Co Ježíš dělá? Když Ježíš vyučuje, lidé se diví, protože i toto ráno jim říká dobrou 

zprávu: „Bůh je Otec všech a vy všichni jste bratři!“ 

Obrázky děti vymalují. Můžeme přemýšlet nad tím, že i každý z nás může slyšet 

Ježíšovo slovo, zvláště při mši svaté a také třeba na náboženství. 



2. Čas oběda a Petrův dům 

Pracujeme s obrazy č. 3 a 4. Kdo je ta trpící žena? Co dělá Ježíš? Ježíš uzdravuje 

Petrovu tchyni jenom tím, že ji vezme za ruku: stane se zázrak. Co ta žena dělá hned po 

svém uzdravení?  

Ježíš je ve společnosti svých učedníků, jedí a mluví spolu. Když učedníci všechno 

prožívají s Ježíšem, učí se ho poznávat a mít ho rádi. 

Obrázky děti vymalují. Můžeme přemýšlet nad tím, že i každý z nás může být s Ježíšem: 

vzpomeneme si na něj během dne? 

3. Západ slunce před Petrovým domem 

Pracujeme s obrazy č. 5 a 6. Koho vidíme před Petrovým domem? Co Ježíš dělá? 

Z Ježíše jsou lidé nadšení, ale on se věnuje nemocným a mnohé z nich uzdravuje. 

Co dělá Ježíš v noci? Jak se modlí? Jeho modlitba je skutečný rozhovor s Otcem. 

Lidé z Kafarnaa pochopili, že Ježíš není obyčejný člověk, ale říká a dělá mimořádné a 

výjimečné věci; proto chtějí, aby u nich zůstal. Co Ježíš říká učedníkům, kteří by chtěli, 

aby se vrátil do Kafarnaa?  

Obrázky děti vymalují. Můžeme přemýšlet nad tím, že i každý z nás by se mohl obrátit 

k Ježíši, když je smutný nebo nemocný. 

Aktivita 

Dokončíme pracovní list – plakát „Ježíšův den“. Napíšeme sem ve zkratce činnosti, 

které Ježíš během dne dělá: učí, dělá zázraky a modlí se. Děti k nim přidají další, k tomu 

připíší místa, kde pobýval, lidi, s kterými se setkal, a emoce, které lidi kolem něj 

zakoušeli. 

Společně můžeme zazpívat píseň „Vzdejme Pánu díky“ (MH 275) 

Modlitba 

Děti stojí v polokruhu. Uděláme znamení kříže, poté čteme modlitby a odpovídáme: „Je 

krásné být s tebou, Ježíši.“ 

 Ježíši, chci s tebou prožívat své dny...  

 Naslouchám tvému slovu, učím se podle nich žít…  

 Dívám se na tvé zázraky, odhaluji tvou lásku…  

Amen! Sláva Otci. 

Úkol 

Usměji se na toho, kdo mě má rád i na toho, kdo na mě není vždy milý. 

 
Autor: Ernesta Rossino.  

S laskavým svolením nakladatelství Elledici překlad a úpravy z Dossier Catechista 

2/2015 – 2016 David Žofák  



 

  
PŘEKVAPIVĚJŠÍ NEŽ FILM 
 
V šesti obrazech objevíme, 
jaký byl Ježíšův den.  
Uvědomíme si, koho potkal,  
na koho se usmál. 
 

                                                    Aktivita – scénář filmu 
 

Název: Ježíšův den 
Hlavní postava: …………………………………………………………….. 
Další herci: ……………………………………………………………………. 
Děj: ………………………………………………………………………………. 
Závěrečné poselství: ……………………………………………………… 
 

SOBOTNÍ RÁNO 

ČAS OBĚDA 

ZA SOUMRAKU V NOCI  



 

 

PŘEKVAPIVĚJŠÍ NEŽ FILM 
 
V šesti obrazech objevíme, 
jaký byl Ježíšův den.  
Uvědomíme si, koho potkal,  
na koho se usmál. 
 

  Aktivita – scénář filmu 
 

Název: Ježíšův den 
Hlavní postava: ……………………………………………..…………………….. 
Další herci: …………………………………………………………..………………. 
Děj: ……………………………………………………………………………..………. 
Závěrečné poselství: ………………………………………………………….… 
 

SOBOTNÍ RÁNO 
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ZA SOUMRAKU V NOCI  


