
„OTČENÁŠOVÉ“ INTERVIEW 

Cíl
Zjistit, co si o modlitbě Otče náš myslí lidé kolem nás.

Věk
Od 8 let

Čas
Cca 45 minut

Pomůcky
Papír a tužka, příp. mobil s nahráváním

Postup
Děti dostanou za úkol zjistit jako novináři, co si  
o modlitbě Otče náš myslí ostatní. Otázka zní:  
„Co se ti/vám vybaví, když se řekne OTČE NÁŠ.“
Podle možností se mohou ptát:
-  sami sebe a odpověď si napsat
-  jeden druhého
-  projít se po škole a ptát se náhodných dětí
-  vyjít před školu nebo na školní dvůr

S výsledky se pak navzájem seznámíme a položí-
me si otázky:
Která odpověď je nejpřesnější/ nejzajímavější/ 
nejméně přesná/ nejpřekvapivější/nejvíce se po-
dobá té mojí apod.

Zdroj: DUHA



PÁTRACÍ AKCE ANEB ODKUD ZNÁM 
MODLITBU OTČE NÁŠ? 

Cíl
Uvědomit si hodnotu této modlitby z toho, jak se šíří z generace na generaci.

Věk
Od 7 let

Čas
Domácí úkol

Pomůcky
Papír a tužka, příp. mobil s nahráváním

Postup
Zeptáme se dětí, kde, kdy, příp. od koho poprvé 
slyšely modlitbu Otče náš.
Pokud se jim vybaví konkrétní člověk, mohou se 
jej na to „za domácí úkol“ přeptat.

Pokud je to pro děti příliš těžké, pomůžeme jim 
najít blízkou osobu, která je poprvé vzala do kos-
tela, kde pravděpodobně tuto modlitbu slyšely.

Příští setkání se s výsledky pátrací akce navzájem 
seznámíme.

Zdroj: DUHA



UČÍME SE NAZPAMĚŤ S KARTIČKAMI
Cíl
Rychle a efektivně se naučit slova modlitby OTČE NÁŠ

Věk
Od 8 let

Čas
Cca 20 minut

Pomůcky
Devět kartiček s jednotlivými částmi modlitby

Postup
Kartičky si předem dvakrát vytiskneme a rozstři-
háme. Děti je pak mohou:
-  postupně řadit, schovávat v místnosti, pak hle 
 dat a řadit
-  hrát jako pexeso: hledáme stejné kartičky
-  hrát jako pexeso: hledáme kartičky, které patří  
 před nebo za slova, která jsou na otočené kar 
 tičce
-  dětem je můžeme rozdat a ony na pokyn hledají  
 kamaráda se stejnou kartičkou
-  jednu kartičku obrátíme a soused musí říct, jak  
 slova, kterou jsou na ní, pokračují

Zdroj: DUHA



UČÍME SE NAZPAMĚŤ BEZ KARTIČEK
Cíl
Rychle a efektivně se naučit slova modlitby OTČE NÁŠ

Věk
Od 8 let

Čas
Cca 20 minut

Pomůcky
Žádné

Postup
Modlitbu můžeme říkat:
-  každý řekne jedno slovo
-  navazuje vždy ten, na koho vyučující ukáže
-  sedíme v kruhu, kutálíme kuličku a ten, kdo ji  
 má, řekne následující slovo modlitby

TANDEMOVÁ VARIANTA:
Děti vytvoří dvojice – vždy to, které modlitbu umí 
lépe, a to, které ji umí hůře. Chvíli se mohou samy 
učit ve dvojici a pak ten „slabší“ modlitbu řekne s 
tichou nápovědou „silnějšího“, který stojí za ním.

Zdroj: DUHA



OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH

POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ

BUĎ VŮLE TVÁ  
JAKO V NEBI TAK I NA ZEMI

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ  
DEJ NÁM DNES

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY

A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ

ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO.

JAKO I MY ODPOUŠTÍME  
NAŠIM VINÍKŮM


