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10 KROKŮ, JAK VYTVOŘIT LAPBOOK „CÍRKEVNÍ ROK“ 

Téma církevního roku formou interaktivní 3D knihy (tzv. lapbook) / Pracuje se průběžně během celého 
školního roku / Doporučený věk žáků: 1–5 tř. ZŠ / Vhodné pro menší skupiny žáků a pro spojené skupiny  

žáků z různých ročníků, kde není možné vyučovat podle metodiky pro určitý ročník. 

 Příprava složky 1 
 Křesťané se scházejí v kostele, aby se modlili a slavili eucharistii. Během roku si také připomínají 

a slaví různé svátky a slavnosti. Průběh celého roku se řídí kalendářem, kterému se říká církevní 
(liturgický). Jaké svátky křesťané během roku slaví, budeme postupně poznávat. 

 Děti si připraví složku Církevní rok a podepíší si ji. 

 Pomůcky: Složka (mapa bez klop prešpánová), PL 01 Církevní rok – jméno a příjmení 

 

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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 Církevní kalendář 2 
 V průběhu roku si křesťané připomínají nejdůležitější okamžiky Ježíšova života. Je to příležitost 

prohloubit svůj vztah s Ježíšem. Proto je také na PL 02 Církevní kalendář nakreslena postava Je-
žíše v centru celého církevního kalendáře.  

 Církevní rok nezačíná 1. ledna, ale čtyři neděle před Vánocemi, tedy adventem.  

 Během adventu a Vánoc si křesťané připomínají Ježíšův příchod na svět. Během postní doby  
a Velikonoc si připomínají Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Mezi těmito obdobími je tzv. mezido-
bí – křesťané si připomínají události Ježíšova života, co Ježíš řekl a učinil během svého působení 
tady na zemi.  

 Pozornost je během roku věnována také svátkům Panny Marie a ostatních svatých. 

 Děti si vlepí do složky schéma církevního roku. Pomocí půlky tvrdého papíru A4 lze složku 
„nadstavit“ tak, aby schéma církevního roku nezabralo celou složku a aby zůstal prostor i na 
další aktivity. 

 Pomůcky: PL 02 Církevní kalendář, půl tvrdého papíru A4, lepící páska (izolepa) 

 Liturgické barvy 3 

 Pro jednotlivá období a církevní svátky a slavnosti se používají v prostoru kostela různé barvy. 
Nejdříve si toho všimneme podle liturgického oblečení kněží. Tyto barvy souvisí s tím, proč se 
v daný čas scházíme. Každá barva něco vyjadřuje. 

 Fialová: Tato barva se v církvi používá pro kající, přípravná období. Je to tedy barva adventu a 
také postní doby. Používá se také při mších za zemřelé a v den památky Všech věrných zesnu-
lých. 
Růžová: Je to barva radostného očekávání. Používá se jen dvakrát v roce, na 3. neděli adventní  
a 4. neděli postní.  
Bílá: Bílá je slavnostní barva. Setkáme se s ní ve velikonočním období a při svátcích Narození Pá-
ně (Vánoce). Také se používá u příležitosti svátků týkajících se Panny Marie, andělů, svatých
(nemučedníků) a při slavnosti Všech svatých.  
Zelená: Používá se během roku v mezidobí. 
Červená: Tato barva připomíná utrpení a oheň. Je to barva Květné neděle, Velkého pátku a Se-
slání Ducha svatého. Používá se při slavení utrpení Páně a mučedníků. 
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  Můžeme se setkat ještě s dalšími barvami: černou (barva smutku, může se používat pouze při 
pohřbech), zlatou a stříbrnou (barvy slavnostní, mohou o slavnostech a významných svátcích 
nahradit bílou) a modrou („mariánská“ barva, používá se při mariánských oslavách). 

 Děti si složí PL 03 Význam liturgických barev a vybarví si jednotlivá políčka.  

 Pomůcky: PL 03 Význam liturgických barev, pastelky 

 Vybarvujeme církevní kalendář 4 

 Církevní kalendář (PL 02 Církevní kalendář) obsahuje značky (geometrické tvary), které odkazují  

k jednotlivým liturgickým barvám. 

 Pomocí legendy (PL 04 Legenda k vybarvování) si mohou děti samostatně vybarvit části církevní-

ho kalendáře.  

 Pomůcky: PL 04 Legenda k vybarvování, pastelky  


