
Ú PLNĚ  NOVÝ  PŘ Í BĚ H  

Napišme nový příběh s Ježíšem 

Rádi bychom, aby první setkání naší skupiny náboženství bylo radostné a překvapivé.  

Chceme zahájit nový školní rok a probudit touhu dětí účastnit se náboženství. 

(1. – 3. třída ZŠ) 

Katecheze č. 1 z cyklu „Na cestě za Ježíšem“ 

Úprava prostředí 

Prostor je při tomto setkání volný a prázdný – bez židlí. Na zem položíme nafouknuté 

balonky (lze je zakoupit např. v papírnictví), v pozadí může hrát nějaká veselá hudba. Na 

stěnu, případně nástěnku, umístíme obraz Ježíše. 

Úvodní hra 

Na některých baloncích jsou připevněny samolepící lístky se jmény přítomných dětí 

(jména je také možné napsat na balonky lihovou fixou). Každé z dětí pak hledá balonek se 

svým jménem. Když všichni své hledání dokončí, mohou zbývající nepopsané balonky 

prasknout. Balonky se jmény děti poté odloží stranou a vezmou si je zase až na konci 

setkání.  

Pracovní list 

Následuje činnost s pracovním listem: 

 „Máte rádi novinky? Škola už začala – zažili jste tam už něco nového? Komu už se 

podařilo dělat něco úplně nového?“  

 „Na náboženství vás čekají velké novinky!“ 

 Rozdejte pracovní list (okopírovaný a zvětšený na formát A4 + tvrdou papírovou 

podložku, na kterou si děti list položí; není tak třeba se s dětmi přesouvat ke stolu) 

a začněte si ho společně číst a vyplňovat. 

 Ve chvíli, kdy začnete vyplňovat rámeček DĚTI V NAŠÍ SKUPINĚ, vyzvěte děti, 

aby si představili, že jsou teď všichni v divadle. Každé dítě ohlásíme zvlášť jako 

významnou osobnost: „Dámy a pánové, právě vám představuji Lukáše“. Lukáš 

přijde doprostřed a dostane na hlavu nějaký legrační klobouk (karnevalovou čepici 

nebo klobouk vyrobený z tvrdého papíru, vesele nabarvený) a vy se ho ptáte jako 

moderátor. Doporučují se tři otázky: jednoduché, příjemné a pro každé dítě 

originální. Každý rozhovor končí potleskem pro dotazovaného.  

 Katecheta se představí stejným způsobem a vyjádří radost z toho, že dětem může 

vyprávět o Pánu Ježíši a spolu si s nimi o něm povídat. 

V případě skupiny, kde děti ještě neumějí psát, vytvořte z pracovního listu plakát. Ten 

můžete umístit na stojan či nástěnku a dokreslovat či dolepovat na něj obrázky dětí či 

jasné symboly. 



Nový příběh s Ježíšem 

 Uveďte další část programu věnovanou rámečku NÁŠ NOVÝ PŘÍBĚH čtením 

nebo vyprávěním úryvku z Mk 9,36-37a: „Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, 

objal je a řekl jim: ´Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá 

mne…´“  

 Kdo jsou zde hlavní postavy? „To nové v tomto školním roce, kdy se budeme 

setkávat na náboženství, jste právě vy, děti, a Ježíš si přeje spolu s vámi napsat 

úplně nový příběh!“ 

 „Jak si představujete tento nový školní rok náboženství? Aby byl opravdu hezký, 

měli bychom si říci, jaké jsou naše přání a úkoly. Zkusíme je teď dát dohromady a 

napsat je do rámečků pod nadpisem NÁŠ NOVÝ PŘÍBĚH.“ 

Aktivita 

Hra. Skupina se přesune ke stolu a postaví se kolem něj. Jedno z dětí na něj položí 

doprostřed ruku a řekne jméno někoho jiného, ten položí svou ruku na ruku toho prvního 

a řekne jméno někoho dalšího… Tak se vytvoří jakási „věž rukou“. Na konci na ni položí 

svou ruku i katecheta a řekne: „Chceme se stát přáteli a žít s Ježíšem náš nový příběh?“ 

Děti mohou spontánně odpovědět, že ano, a každý pak zvedne svou ruku z „věže“. 

Zpěv: Přijď, ó Pane, přijď (Koinonia 41). Zazpíváme píseň s doprovodným pohybem. 

„Přijď, ó Pane – pravou ruku vztáhneme dopředu vzhůru a pak pohybujeme dlaní směrem 

k srdci…; „přijď…“ – levou ruku vztáhneme dopředu vzhůru a pak pohybujeme dlaní 

směrem k srdci; „do našich srdcí“ – ruce zkřížit na prsou; „Přijď, ó Pane, přijď… – stejné 

pohyby jako na začátku…; „mezi nás…“ – oběma rukama před sebou udělat kruh; „Přijď, 

ó Pane, přijď… – stejné pohyby jako na začátku…; „a rozsviť světlo svojí lásky v nás.“ – 

obě ruce máme těsně u sebe a těsně před sebou v pěst a pomaloučku je, dlaněmi nahoru, 

postupně rozevíráme a natahujeme směrem dopředu a nahoru… Když zpíváme potřetí, 

můžeme na konci pohybu ruce všech v kruhu spojit.  

Modlitba 

Pomozte dětem udělat správně znamení kříže. 

Katecheta: „Náš nový příběh začíná s Ježíšem, který objímá děti. Je krásné, když nás 

objímá někdo, kdo nás má rád. Ježíš nás má moc rád. Zavřeme své oči a zkusme vnímat 

Ježíšovo objetí.“ 

Někdo z dětí: „Drahý Ježíši, je krásné poznávat nové přátele. Ještě nevíme, co budeme 

na náboženství během tohoto roku dělat. Pomoz nám prožívat náš nový a krásný příběh s 

Tebou. Amen.“ 

S těmi, kteří modlitbu již umí, se modlíme Otče náš.     

Úkol 

Vyprávět rodičům, co jsme dělali na náboženství. 

 
Autor: Ernesta Rossino.  

S laskavým svolením nakladatelství Elledici překlad a úpravy z Dossier Catechista  

1/2015 – 2016 David Žofák.  
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Děti, tento rok náš příběh nezačíná: „Byla jednou 
jedna…“, ale: „Právě teď a tady je s námi!“ Všichni 
budeme hlavními postavami, ale ne sami, ale 
s Ježíšem. 

JMÉNO FARNOSTI 
 

KATECHETI 

 



 

 PŘEDSTAVENÍ 
Náš katechetický rok 
 

Děti, tento rok náš příběh nezačíná: „Byla jednou 
jedna…“, ale: „Právě teď a tady je s námi!“ Všichni 
budeme hlavními postavami, ale ne sami, ale 
s Ježíšem. 

 

JMÉNO FARNOSTI 
 

KATECHETI 

 


