
VELIKONOČNÍ 
PŘÍBĚH
a jeho poselství

Realizátor

Křesťanská akademie mladých,  z .  s .
E. Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Oddělení Škola pro Život
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Cílová skupina:   1.–3. třída
Forma:   pedagogika celistvé výchovy

Organizace:  jedna školní vyučovací hodina pro max. 30 žáků

Požadavek: 
• žáci musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo  

v jiné vhodné místnosti nejlépe s kobercem

Cíle: 
• žáci se mají metodou vyprávění s interaktivními prvky seznámit  

s dějem biblického příběhu o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta
• žáci mají na příkladu vycházejícího a zapadajícího slunce  

uslyšet o křesťanském poselství Velikonoc

Vazby na kompetence:

Kompetence k učení:
• žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí 

věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější  
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

 Kompetence sociální a personální:
• žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Kompetence občanské:
• žák respektuje přesvědčení druhých lidí  

a váží si jejich vnitřních hodnot
• žák respektuje, chrání a oceňuje naše  

tradice a kulturní i historické dědictví 

Vazba na oblast:
• člověk a jeho svět
• umění a kultura

Vazba na průřezová témata:
• osobnostní a sociální výchova

Osnova hodiny:
• 1. Na jaře se příroda probouzí
• 2. Kde je světlo slunce, tam je život
• 3. Je to, jako když zajde slunce
• 4. Velikonoční příběh
• 5. Neboj se, slunce zase vyjde

Pomůcky: 
zelený látkový kruh, kovová koule nebo žlutý pingpongový  
míček, žlutý šátek, černý šátek, váza s velikonoční kyticí,  
pruhy „zlatého“ papíru

Biblický příběh o smrti a vzkříšení 
Ježíše z Nazareta 
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