
Náměty do hodin náboženství 
práce s fóliemi obrázků JEŽÍŠOVY PŘÍBĚHY

Pomůcky: obrázky biblických příběhů z časopisu DUHA 17/2013�2014 

Jak začít?
Obrázky rozložíme na zem do kruhu. Děti si je prohlédnou  
a postaví se k obrázku, o kterém
•	 vědí nejvíce
•	 vědí nejméně
•	 by si chtěly nejdříve povídat

Seřaď nebo přiřaď
Děti mohou obrázky seřadit podle toho, jak šly události přibližně za sebou.
Děti si vylosují kartičku s větou a přiřadí ji ke správnému obrázku. (Kartičky najdete v 
příloze na následující straně.)

Můj obrázek
Děti mohou nakreslit svou vlastní varientu obrázku, příp. obrázek k příběhu, který ne-
našly, ale znají jej.

Co si asi mohli říkat?
Předem připravíme komiksové „bubliny“ (příloha na následující straně). Dvojice dětí si 
vyberou jeden  
z obrázků a do komiksových bublin, které na obrázek položí, dopíšou, co si jednotlivé 
postavy mohly říkat. Výpovědi dětí si přečteme, příp. je děti mohou předvést jako jed-
noduchou dramatizaci.

Vzácný obraz 
Nad vybraným obrázkem přemýšlíme, co dobréhose na něm stalo, jaký je Ježíš a co 
dobrého pro člověka udělal. Pak můžeme vytvořit kolem obrázku pomocí výkladového 
materiálu vzácný rám.

Modlitba
Děti mohou k vybranému obrázku vymyslet odpovídající modlitbu a pak ji při společné 
modlitbě také vyslovit.



„Ano. Chci udělat to,  
co po mně Bůh žádá.“

Ježíš ho uzdravil a ten člo-
věk mohl zase chodit. 

Pozorně poslouchali, co říká, 
dívali se, co dělá, a stali se 

jeho nejbližšími přáteli.

„Pojď dolů, dnes chci být 
hostem ve tvém domě.“ 

„Ježíš tady není. Vstal z mrt-
vých! Jděte a řekněte to 

jeho přátelům.“

Bartimeus slyšel, že Ježíš je 
ve městě a chtěl se s ním bez-

podmínečně setkat.

Ježíš byl nevinný. Než vyde-
chl naposledy, odpustil svým 
nepřátelům. Tak velká byla 

jeho láska.

Zástupy lidí křičely:  
„Na kříž s ním!“



Čtyřicátý den po Velikono-
cích od nich Ježíš odešel ke 

svému Otci, ale za deset dnů 
jim poslal zvláštní dar,  

svatého Ducha. 

Ježíš jim slíbil,  
že s nimi zůstane  

v podobě chleba a vína.

Když jej pak večer pozvali ke 
společnému jídlu, poznali 

podle toho, jak lámal chléb, 
že je to on!

Ježíš procházel městy a ves-
nicemi, setkával se s různými 

lidmi, chodil k nim  
a jedl s nimi. 

Učedníci se třásli strachy  
a mysleli si, že se utopí.

Ukázala se na nebi holubice 
a ozval se hlas: „To je můj 

milovaný Syn!“

Měli jen pět chlebů a dvě 
ryby, ale Ježíš je vzal, vzdal 

díky, dával je učedníkům  
a řekl, ať je rozdělí. 




