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PŘEHLED 15 AKTIVIT KE SLOŽCE „ADVENT A VÁNOCE“ 

Téma Advent a Vánoce formou interaktivní 3D knihy (tzv. Lapbook) / Hodinová dotace celkem:  
5–7 vyučovacích hodin (4–5 před Vánocemi a 1–2 po Vánocích) / Doporučený věk žáků: 1–5 tř. ZŠ /  

Vhodné zvláště pro spojené skupiny žáků, kde není možné vyučovat podle metodiky pro určitý ročník,  
a pro menší skupiny. 

 Fialová je barva adventu – Příprava složky 1 
 Výklad o tom, kdy se v liturgickém roce používá fialová barva (v přípravných obdobích před hlav-

ními svátky, respektive v dobách pokání v době adventní a pašijové a v Den pokání a modlitby). 
Advent je období přípravy na Vánoce, proto zvolíme fialovou barvu složky. 

 Pomůcky: Fialová složka (mapa bez klop prešpánová), barevný papír A4 

 

Co je to Lapbook?  0 
 Lapbook je způsob, jak se učit formou vytváření zajímavého přehledu učiva k jednomu tématu. 

Jedná se o interaktivní 3D knihu, kterou tvoří samy děti, za pomoci učitele.  

 Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si žáci dané učivo nenásilnou formou procvičují. 
Lapbook je výborný pomocník při prezentaci učiva a zvláště při opakování. Pomáhá zatraktivnit  
i neoblíbené činnosti, jako jsou domácí úkoly. 

 Pomůcky: Nůžky , lepidlo, psací potřeby, pomůcky k dané aktivitě 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1ije
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_pok%C3%A1n%C3%AD_a_modlitby
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 Adventní kalendář 2 
 Katecheze: Příprava na Vánoce může probíhat skrze obnovení tří důležitých vztahů, které nás 

lidi utvářejí – vztahu k Bohu, vztahu k druhým lidem a vztahu k přírodě. 

 Třízení obrázků: S dětmi můžeme nejprve obrázky třídit (co se týká vztahu k Bohu, vztahu 
k druhým lidem a vztahu k přírodě, co se týká chystání a připravování na velkou slavnost Vánoc, 
oč se můžeme s druhými v adventu a o Vánocích rozdělit) a podle obrázků se zamýšlet nad tím, 
jak konkrétně se na Vánoce můžeme připravovat. 

 Pokračování katecheze: Všechno, co doma před Vánoci chystáme, připravujeme, pečeme a zdo-
bíme, můžeme dělat s myšlenkou na radostnou událost Vánoc, narození Božího Syna. O vše, co 
pak doma máme napečeno a nachystáno, se vždy můžeme rozdělit a radost Vánoc tím ještě roz-
množit. 

 Výroba adventního kalendáře – každý den adventu si pak děti mohou otočit a přilepit jedno 
okénko a daný obrázek vybarvit. 

 Pomůcky: PL Obrázky z adventního kalendáře, PL Adventní kalendář 

 Psaní adventních vzkazů 3 
 Děti píší každý každému adventní vzkaz – větu, která by druhému pomohla s dobrou adventní 

přípravou. („Přeji ti, abys…“) 

 Děti si do složky vlepí obálku, kterou si mohou nadepsat „Můj advent“, a do ní si mohou uscho-
vat vzkazy, které od ostatních obdržely. 

 Pomůcky: Obálka, kartičky do obálky 
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 Vědomostní „kytička“ k tématu advent  4 
 Výklad k tématu advent. 

 Informace se dají zábavnou formou opakovat skrze čtyři otázky na jednotlivých záložkách. 

 Pomůcky: PL Vědomostní „kytička“ k tématu advent (natisknutý na barevný papír) 

 „Kytička“ o významu adventního věnce 5 
 Výklad o jednotlivých složkách adventního věnce, čeho jsou znamením. 

 Informace se dají zábavnou formou opakovat skrze čtyři otázky na jednotlivých záložkách. 

 Vyrábí se stejným způsobem jako vědomostní „kytička“ k tématu advent, můžeme použít zelený 
barevný papír. 

 Pomůcky: PL „Kytička“ o významu adventního věnce (natisknutý na barevný papír) 

 Prorok Izajáš 6 
 Vyprávění o tom, kdo je to prorok. Bůh posílal k lidem židovského národa proroky, které si vyvo-

lil zvláštním způsobem. Jejich úkolem bylo dodávat druhým naději, připomínat jim Boží zaslíbe-
ní, ale také lidi varovat před hříchem.  

 Vyprávění o tom, kdo to byl Izajáš. V Bibli ve Starém zákoně najdeme knihy prorocké, jednou z 
nich je kniha Izajášova. V ní najdeme mnoho radostných příslibů o tom, že Bůh je mocný a stvoří 
všechno nové, i to, co bylo zničeno zlem, mimo jiné i tyto: „Hle, dívka počne a porodí syna a dá 
mu jméno Immanuel (to je s námi Bůh)“ a „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo.“ 

 Výroba svitků pro Izajáše: Ve starozákonní době se psalo na papyrus vyráběný ze stonků rákosu. 
Takto vyrobený papyrus se pak svíjel do svitků. Děti si mohou vyrobit dva „svitky“ a na každý 
napsat jeden z uvedených veršů z knihy Izajášovy. 

 PL Prorok Izajáš, kartičky ručního papíru na výrobu svitků, provázek, tavná pistole 


