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PŘEHLED 15 AKTIVIT KE SLOŽCE „PŮST A VELIKONOCE“ 

Téma Půst a Velikonoce formou interaktivní 3D knihy (tzv. Lapbook) / Hodinová dotace celkem:  
8 vyučovacích hodin (5 v postní době a 3 ve velikonoční době) / Doporučený věk žáků: 1–5. tř. ZŠ /  

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

 Příprava složky 1 
 Půst je obdobím přípravy na Velikonoce. Zahájíme naši práci přípravou nové složky. Můžeme 

zvolit žlutou složku (pro odlišení od adventní), do které pak budeme přidávat fialové prvky –  
liturgická barva postní doby jako přípravného období je fialová. 

 Pomůcky: Žlutá složka (mapa bez klop prešpánová), barevný papír A4, např. hnědý nebo fialový 

 

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 
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 Postní kalendář 2 
 Výklad: Jak dlouho trvá postní doba, kterým dnem začíná.  

 Výroba postního kalendáře – postupně si pak děti mohou otáčet lístečky s týdny, které již uply-
nuly, a přilepit si je na přední stranu složky. 

 Na vnitřní straně postního kalendáře si mohou děti udělat zápis: „Postní doba je dobou přípravy 
na Velikonoce.“  

 Pomůcky: PL Postní kalendář (PL Postní kalendář a velikonoční kalendář) 

 Popeleční středa 3 

 Výklad: Popeleční středa jako první den postní doby. Co se děje ten den při bohoslužbě, význam 
popelce. Význam vět, které kněz při obřadu říká: „Prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo „čiňte po-
kání a věřte evangeliu“. Děti se rozhodnou pro jednu z těchto vět, kterou si pak zapíší na vnitřní 
stranu postního kalendáře. 

 Děti si vystřihnou a nalepí obrázek dívky nebo chlapce, kterým pak vyučující namaluje prstem 
(na papír hustě čmárat měkkou tužkou, až vznikne sypký prach) křížek na čelo.  

 Pomůcky: PL Děvče a chlapec (příp. PL Víc chlapců ve třídě nebo PL Víc děvčat ve třídě), měkká 
tužka nebo černý uhel 

 Půst, modlitba, smíření, almužna 4 
 Katecheze: Postní doba je obdobím přípravy. Jak se můžeme konkrétně připravovat? Čtyři 

„pilíře“ postní doby: půst, modlitba, smíření a almužna. S dětmi přemýšlíme (pomocí velkých 
obrázků), co každý z těchto pojmů znamená, a jak je můžeme konkrétně v postní době realizo-
vat. 

 Děti si vystřihnou 4 kolečka z pracovního listu, přehnou je (tak, aby obrázek byl na přední straně 
složky a popisek uvnitř), a nalepí. 

 Děti si do koleček dopíší konkrétní nápady, jak se dají tyto oblasti (půst, modlitba, smíření, al-
mužna) v postní době naplňovat. Mohou odpovídat na otázky: Co bychom si mohli v postní do-
bě odříct? Kdy a jak se můžeme modlit? Komu bychom přáli smíření? (Je někdo, s kým bych se já 
potřeboval usmířit?) Kdo potřebuje naši almužnu?   
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 Vědomostní „kytička“ k tématu postní doba 5 
 Opakování k tématu postní doba.  

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

 Pomůcky: PL „Kytička“ postní doba (list 2 vytiskneme na barevný papír, např. fialový) 

 Křížová cesta 6 
 Katecheze: Křížová cesta Ježíše Krista, zastavení křížové cesty. 

 Děti mohou jednotlivé obrázky řadit ve správném pořadí. Děti mohou určovat postavy, které 
vidí na jednotlivých obrázcích. 

 K sadě 15 obrázků křížové cesty si děti vyrobí papírovou kapsu, kterou si vlepí do složky (dá se 
použít také obal na CD, papírový nebo z fólie). 

 Pomůcky: PL Křížová cesta, PL Kapsa na křížovou cestu vytištěný na barevný papír větší gramáže, 
např. fialový 

 Pomůcky: PL Půst, modlitba, smíření, almužna, PL Obrázky ke katechezi – Půst, modlitba, smíře-
ní, almužna 


