
OTČE NÁŠ  
POMOCÍ OBRAZOVÝCH KARET
Cíl
Přemýšlet o významu jednotlivých částí modlitby Otče náš

Věk
Od 7 let

Čas
Cca 20 minut

Pomůcky
Devět kartiček s částmi modlitby, soubor obrazových karet R. Oberthür, Ob-
razy života – život v obrazech

Postup
Děti dostanou za úkol přiřadit k jednotlivých vě-
tám modlitby vhodný obrázek ze souboru karet  
a svou volbu zdůvodnit. Pomocí se obrázku se pak 
mohou pokusit větu modlitby přeformulovat svý-
mi slovy.
Tuto činnost můžeme podle počtu dětí různě zor-
ganizovat:
-  každý hledá kartu, příp. vytváří novou formulaci  
 sám nebo pro jednu větu z modlitby, příp. pra 
 cujeme ve dvojici se dvěmi větami
-  dvě skupiny hledají obrázky k celé modlitbě  
 a karty vybírají z jednoho místa

Své výsledky si navzájem přečteme.
Zdroj: DUHA



BRAINSTORMING DŮLEŽITÝCH SLOV 
MODLITBY OTČE NÁŠ 
Cíl
Přemýšlet o významu důležitých slov modlitby Otče náš a uvědomit si jejich 
aktuální asociační pole

Věk
Od 7 let

Čas
Cca 30 min

Pomůcky
Archy papíru, fixy

Postup
Na archy papíru napíšeme některá slova z modlit-
by a umístíme je na různá místa v místnosti. Děti 
chodí a zapisují kolem nich, cokoli se jim v sou-
vislosti se slovem. Vhodná slova: OTEC, NEBE, 
JMÉNO, KRÁLOVSTVÍ, VŮLE, CHLÉB, VINA, PO-
KUŠENÍ, ZLO. Z těchto výpovědí pak vyjdeme při 
výkladu.

Varianta:
Totéž můžeme udělat s jednotlivými částmi mod-
litby. Děti mohou kolem nich zapisovat své otáz-
ky nebo postřehy. Z těchto výpovědí pak vyjdeme 
při výkladu.

Zdroj: DUHA



MODLÍME SE OTČE NÁŠ V KOSTELE
Cíl
Přemýšlet o významu modlitby a modlit se

Věk
Od 8 let

Čas
Cca 20 minut v prostoru kostela

Pomůcky
Devět kartiček s jednotlivými částmi modlitby

Postup
Dětem v kostele rozdáme kartičky s jednotlivými 
částmi modlitby a úkolem, ať samy tiše projdou 
kostelem a kartičku položí na to místo, kde se 
podle nich nejvíce hodí. Např. „Otče náš, jenž jsi 
na nebesích“ – před oltář, „neuveď nás v pokuše-
ní“ – ke zpovědnici, „zbav nás od zlého“ – ke kříži 
nebo ke křtitelnici apod. Děti musejí svou volbu 
zdůvodnit. Pak postupně jdeme z místa na místo 
a modlíme se.

Varianta:
Děti mohou navrhovat, jaké místo v kostele je po-
dle nich nejvhodnější pro modlitbu celé modlitby. 
Vyzkoušíme si to. Kde vnímaly, že je Bůh nejblí-
že? Kde jim bylo nejpříjemněji?

Zdroj: DUHA



NETRADIČNÍ DOPLŇOVAČKA
Cíl
Přemýšlet o významu slov modlitby OTČE NÁŠ

Věk
Od 8 let

Čas
Cca 20 minut

Pomůcky
Pracovní list

Postup
Děti dostanou pracovní list a doplní do něj podle 
svého uvážení chybějící slova. 
-  Výsledky pak srovnáváme. Která slova nám při-
padala nejzajímavější/ nejvhodnější?
-  Děti mohou k jednomu políčku přečíst své ná 
 vrhy. Zkusíme se dohodnout na jednom  
 z nich a svou volbu zdůvodnit.

Varianta:
Do doplňovačky můžeme předem vybrat vlastní 
slova.

Zdroj: DUHA



MODLITBA

OTČE

HLAD

OD ZLÉHO

RADOST

JMÉNO

DĚKUJI

PROSÍM

ZÍTRA

1

BA

9

8

7

6

5

4

3

2

C



1

BA

9

8

7

6

5

4

3

2

C


