Poskytni místo pod střechou
námět na předvánoční hodinu náboženství pro mladší děti

Cíl
Pochopit biblický text o místě pod střechou také v souvislosti se situacemi, kdy mohu druhému
poskytnout podporu ve všední situaci a jako výzvu, že takovým způsobem můžeme být jeden
druhému „střechou nad hlavou“. Biblický text: I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej
do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
(L 2, 7).

Pomůcky
kartičky s došky na výrobu střechy (viz příloha).

Postup
Úvod
Přivítáme se a zeptáme se dětí, jak je venku... A podle toho, odkud a jak dlouho šly a jak dobře
jsou oblečené, jestli jim bylo zima/ jestli promokly, nebo ne.
Tři děti, kterým byla největší zima/ nejvíce promokly, mohou jít dopředu. Navrhujeme, co by
nám pomohlo, aby nám byla menší zima/ mokro.
Přemyšlíme: Dá se zahřát/ vysušit se ještě i jinak? Např. Teplým slovem. Vřelým přivítáním. Apod.
Kde všude může být střecha
Nezmokne a nezmrzne ten, kdo má střechu nad hlavou...
Děti mohou ve dvojic vymyslet nějaký druh střechy a pak jej ostatním předvést pantomimou
jako hádanku. Např. Střecha na psí boudě. Střecha na autě. Střecha stanu. Skalní převis – střecha.
Střecha domu. Střecha věže. Střecha na komíně. Střecha skleníku. Střecha ze stromů v lese. Střecha chléva. Pokud to děti samy nevymyslí. můžeme dvojici návrh tiše napovědět.
Když chybí střecha
Každá dvojice pak popíše, jak by „jejich“ věc asi vypadala, kdyby na ní chyběla střecha, a jak by
se vedlo lidem/ zvířatům/ rostlinám. Na tabuli píšeme, co živým tvorům chybí, když jim chybí
místo pod střechou.
• Zažil/a jsi někdy, že ti chyběla střecha nad hlavou?
Přemýšlíme: Může někomu chybět střecha nad hlavou, i když mu střecha nad hlavou nechybí?
Např. Když jej ostatní odhánějí. Nikdo si s ním nechce hrát. Ostatní mu říkají, že je hloupý. Apod.
Zažil/a jsi někdy, že ti chyběla střecha nad hlavou i jinak?
Nenašlo se pro ně místo pod střechou
Převyprávíme příběh o hledání noclehu, např. z DUHY č. 7 (2018/2019) Advent s Marií a zdůrazníme větu: „...nenašlo se pro ně místo pod střechou.“
Přemýšlíme:
• Co asi nejvíce chybělo Josefovi, když neměl střechu nad hlavou? (Mohou odpovídat kluci.)

• Co asi nejvíce chybělo Marii, když neměla střechu nad hlavou? (Mohou odpovídat holky.)
Starší děti mohou zahrnout i věci, které jim chyběly jako střecha nad hlavou. Např. Laskavé
slovo. Pomoc. Apod.
Jak být jeden pro druhého střechou nad hlavou
Menší děti mohou přehrát a pak nakreslit scénku, jak Josefa a Marii zvou pod svou střechu.
Větší děti mohou přehrát scénky z DUHY s. 7
Bětka a Agáta jdou
přes náměstí. Všimnou si jedné staré paní
a toho, jak je pro ni
těžké unést nákupní
tašku. Jdou k ní a pomohou jí.

Martin sedí o přestávce sám v lavici. Nikdo s ním nepromluví a nikdo si k němu
nepřisedne. Marek to uvidí, jde k němu
a zeptá se ho, jak se má. Pak si rozbalí
svačinu společně.

Julie si hraje na hřišti
s ostatními dětmi. Najednou začne plakat
a děti se leknou a utečou. Katka jde k ní,
zeptá se, co se jí stalo,
a začne ji utěšovat.

Děti dostanou „střešní krytinu“ (viz příloha) a společně vymyslí co nejvíce vět, která vyjadřují,
že někoho zveme dál, že ho neodháníme, neodstrkujeme a nepřehlížíme.
Čteme výtvory a ze „střešní krytiny“ tvoříme střechu.
Josef s Marií nakonec našli místo za městem ve chlévě mezi zvířaty. Tam se Ježíš narodil.
I když ještě nikomu nabídnout opravdovou střechu nad hlavou nesmíš, přesto toho hodně
udělat můžeš. Už víš co? Udělat někomu místo pod střechou znamená také někoho nepřehlédnout, neodstrčit a nabídnout mu pomoc.

Modlíme se
Během modlitby mohou děti tvořit v kruhu jednu velkou střechu ze svých rukou a dlaní.
• Prosíme o střechu nad hlavou pro...
• Prosíme za sebe, abychom nikoho nepřehlédli, neodstrčili a abychom dokázali být střechou
jeden pro druhého.
Nebo:
• Využijeme text, který vznikne vyluštěním rébusu na s. 16 a přeformulujeme jej do modlitby.
• Svůj příbytek může Ježíš najít i v našem srdci. Jak by vypadalo srdce se střechou a Ježíšem,
Marií a Josefem uvnitř? Dokážeš to nakreslit?

Jakými slovy pozveš, neodeženeš, neodstrčíš a nepřehlédneš?

...nebo chcete větší střechu?

