JÍT ZA SVOU HVĚZDOU
NA ČTYŘI SETKÁNÍ POTŘEBUJETE
látkový kruh tmavé barvy (modrý, černý nebo fialový), hvězdy z papíru, 24 hvězd z adventního kalendáře, velká hvězda ze žlutého papíru, velká hvězda s obrázkem z adventního kalendáře, košík,
tři adventní svíce a jedna větší svíce, dekorační materiál, příp. papíry a pastelky ke kreslení

PRVNÍ HODINA PŘED 3. 12. 2017
(PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE)
Na zem rozprostřeme nebo předem položíme tmavý kruhový šátek a velkou hvězdu ze žlutého papíru.
Pošleme si košík s menšími žlutými hvězdami. Každý si vytáhne hvězdu a může vyslovit, co jej napadne, když takovou hvězdu vidí. Hvězdu odloží na kruhový šátek.

Tyto hvězdy nás budou doprovázet celým adventem. Krátce vzhledem ke věku dětí vysvětlíme,
co je to advent.

Spolu se zamyslíme, zda známe jména nějakých hvězd, co o nich víme, jaká známe souhvězdí a jaké
mají tvary (můžeme je sestavit z našich hvězd na šátku), ale také zda jsme slyšeli, že je někdo hvězda,
setkali se s nějakou hvězdou. Zabýváme se významem rčení: „Jít za svou hvězdou“. Co to znamená?

Za jakou hvězdou bych šel/vyšla? Kam bych si přál/a, aby mě dovedla? Jak by moje hvězda
vypadala?
Podle svých představ si děti mohou svou hvězdu vyzdobit na zemi dekoračním materiálem / svou
hvězdu vybarvit nebo nakreslit a pak ji vrátit na zem na šátek.

Zapálíme svíci a postavíme ji doprostřed: „Dobrý Bože, prosíme tě, buď s námi, buď v našich srdcích, když se budeme přibližovat k Vánocům. Amen.“
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DRUHÁ HODINA PŘED 10. 12. 2017
(DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE)
Na zem rozprostřeme nebo předem položíme tmavý kruhový šátek a velkou hvězdu ze žlutého papíru.
V košíku jsou jen hvězdy z adventního kalendáře 1– 8.

Pošleme si košík a děti si vybírají hvězdy - každé jednu, nebo do dvojice - jak kdo chce. Každý svůj
obrázek ukáže ostatním a řekne, kdo to může být a co mu na obrázku připadá zvláštní.

Převyprávíme nebo přečteme část příběhu o babičce a Aničcce a Valentýnovi do dne 8.
Děti mohou příběh samy převyprávět, podle toho, co je zaujalo, a hvězdu položit na šátek.
Vyprávíme si o tom, co děti zaujalo, příp. si připravíme náměty k rozhovoru podle úkolů k jednotlivým dnům kalendáře:

• Povídejte si o tom, kdy vám připadalo, že na vás Bůh docela zapomněl, nebo naopak, kdy si na vás
vzpomněl.
• Povídejte si o svých splněných i nesplněných „hvězdách“ a řekněte si navzájem v čem jste hvězdy!
• Povyprávějte si navzájem, co vám dělá největší starosti.
• Každý je v něčem jako šnek. V čem jsi nejpomalejší, i když se třeba snažíte ze všech svých sil?
Řekněte si to navzájem.
• Kdy jste si ocitli ve velkém nebezpečí a co vás varovalo a ochránilo.

Podle tématu, které děti zaujalo, ke svému obrázku dotvoříme / dokreslíme na papír okolí, příp.
hvězdy propojíme cestou z dekoračního materiálu.

Zapálíme dvě svíce a postavíme je doprostřed: Každý může své nebo nějaké jiné postavě
z příběhu něco popřát a pak o totéž v modlitbě poprosíme a popřejeme to i sobě.
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TŘETÍ HODINA PŘED 17. 12. 2017
(TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE)
Na zem rozprostřeme nebo předem položíme tmavý kruhový šátek, velkou hvězdu ze žlutého papíru.
V košíku jsou jen hvězdy z adventního kalendáře 9–17.

Hvězdy z minulé hodiny můžeme po jedné pokládat na šátek o přitom zopakovat děj příběhu.
Pošleme si košík a děti si vybírají hvězdy - každé jednu, nebo do dvojice - jak kdo chce. Každý svůj
obrázek ukáže ostatním a řekne, kdo to může být a co mu na obrázku připadá zvláštní.

Převyprávíme nebo přečteme část příběhu ode dne 9 do dne 17. Děti mohou příběh samy převyprávět, podle toho, co je zaujalo, a hvězdu položit na šátek.
Vyprávíme si o tom, co děti zaujalo, příp. si připravíme náměty k rozhovoru podle úkolů k jednotlivým
dnům kalendáře:
•
•
•
•

Kdy jste si mysleli, že někdo něco nezvládne a on to nakonec zvládl a všechny překvapil.
Jaký je podle vás Bůh? Jak vypadá?
Chutná vám voda? Co o ní víte?
Zjistěte, co všechno víte o poušti. Dá se být na poušti, i když u nás není poušť?
Povídejte si o tom, jaké to je a co to znamená, když se řekne „ocitnout se jako na poušti“.
• Vyprávějte si o tom, co byste chtěli vědět, ale přesto se to dovědět nedá.

Podle tématu, které děti zaujalo ke svému obrázku dotvoříme / dokreslíme na papír okolí,
příp. hvězdy propojíme cestou z dekoračního materiálu.
Zapálíme tři svíce a postavíme je doprostřed: Každý může své nebo nějaké jiné postavě z příběhu
něco popřát a pak o totéž v modlitbě poprosíme a popřejeme to i sobě.
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ČTVRTÁ HODINA PŘED 24. 12. 2017
(ČTVRTÁ ADVENTNÍ NEDĚLE)
Na zem rozprostřeme nebo předem položíme tmavý kruhový šátek, velkou hvězdu ze žlutého papíru.
V košíku jsou jen hvězdy z adventního kalendáře 18–24.

Hvězdy z minulé hodiny můžeme po jedné pokládat na šátek o přitom zopakovat děj příběhu.
Pošleme si košík a děti si vybírají hvězdy - každé jednu, nebo do dvojice - jak kdo chce. Každý svůj
obrázek ukáže ostatním a řekne, kdo to může být a co mu na obrázku připadá zvláštní.

Převyprávíme nebo přečteme část příběhu ode dne 18 do dne 24. Děti mohou příběh samy převyprávět, podle toho, co je zaujalo, a hvězdu položit na šátek.
Vyprávíme si o tom, co děti zaujalo, příp. si připravíme náměty k rozhovoru podle úkolů k jednotlivým
dnům kalendáře:
• Kdy jste měli jeden o druhého strach podobně jako Anička o Valentýna a Amaniel o svého beránka? Možná jsou i lidé, které jste ztratili, a už je tady na zemi ani najít nejde. Co ti pomůže, když máš o někoho
strach?
• Řekněte si, z čeho jste měli v poslední době radost a z čeho byste měli největší radost o Vánocích.

Do obrazu doplníme doprostřed velkou hvězdu a podle příběhu 25 povyprávíme o setkání u jeslí,
daru pokoje a smyslu cesty za hvězdou.

Děti mohou dekoračním materiálem dotvořit obrázek jeslí uprostřed.
Zapálíme větší svíci a postavíme ji doprostřed: Každý může dítěti něco popřát a pak o totéž
v modlitbě poprosíme a popřejeme to i sobě.

