
Kříž – znamení života

Cíl: Děti dostanou příležitost přemýšlet o tom, jaké rozporuplné věci jim v životě vadí a tíží je 
a uvědomí si jejich souvislost s velikonoční nadějí. 
Věková skupina: spojená skupina dětí ve věku od 1. do 5. třídy

Přivítání

• Děti mohou povyprávět, co pro ně dnes bylo těžkého, příp. co jim v poslední době dělá 
starosti. Můžeme začít příběhem o svých starostech.

• Děti mohou vytvořit dvojice, příp. se posadit do lavice/ vedle sebe po dvou tak, jak chtějí, 
a dohodnout se a sdělit ostatním, jaké to má teď pro oba výhody a jaké nevýhody (Např. 
Jsou kamarádi, ale teď se budou mezi sebou více bavit.)

K životu patří protiklady

Také náš život může být plný protikladů. Říká se, že jsme jednou dole a jednou nahoře. 
Jednou prožíváme obavy, strach a pochybnosti, podruhé zase radost a štěstí. 

Rozdáme dětem pracovní list s křížem a se zadáním, ať na kříž napíšou slova, která se hodí  
k jejich životu, k jejich radostem i starostem.

• Děti si mohou to, co napsaly, přečíst a zjistit, kdo je na tom podobně.

• Děti mohou zakroužkovat to nejradostnější a to nejsmutnější.

Kříž jako znamení smrti a vzkříšení

Ve znamení kříže se setkávají protiklady: vlevo a vpravo, nahoře a dole. Protože Ježíš ze-
mřel a vstal z mrtvých, setkává se v něm i smutek a radost, i ten největší smutek a ta největ-
ší radost – smrt a radost ze života.

Děti se mohou rozdělit na dvě skupiny, příp. pracovat ve dvojicích. Jeden říká to, co ví o Ježí-
šově umučení a smrti a druhý, co ví o jeho vzkříšení. Mladší děti se tak mohou učit od star-
ších, příp. informace doplníme sami. Znalosti systematizujeme, příp. podpoříme přečtením 
biblických textů.

Každá skupina může vybarvit svůj kříž „smutně“ – kříž jako znamení smrti – a druhá „radost-
ně“ – kříž jako znamení vzkříšení. Oba výtvory můžeme nalepit na sebe.

Ujištění a modlitba

Ježíš neudělal nikdy nic špatného, a přesto jej lidé odsoudili a ukřižovali. Kříž od té doby při-
pomíná jeho utrpení a smrt. Ježíš ale nezemřel navždy a Bůh jej třetího dne vzkřísil z mrt-
vých. Proto je kříž také znamením nového života a toho, že život je silnější než smrt. 

Radostné i smutné věci patří k životu. V těch těžkých se nám může někdy zdát, že na nás Bůh 
zapomněl, ale není to tak, protože po špatných věcech přicházejí ty dobré. Dokonce i po smr-
ti přijde nový život. To je poselství velikonočního příběhu a základ naší víry.

Můžeme v modlitbě myslet na lidi, kteří to mají těžké.



Můj kříž

Napiš do obrázku 
kříže slova, která  

se hodí k tomu,  
z čeho máš radost  

a co tě trápí. 


