Domácí výuka náboženství v době virové
2. a 3. ročník ZŠ

2. dubna 2020

Milé děti, děvčata a kluci,
pomalu se blíží konec doby postní, která je přípravou na Velikonoce. Jindy bychom se spolu scházeli ve
škole na náboženství. Tam bychom si na začátku hodiny povídali, jak se na ně připravujeme. Nejlépe tím,
když pomáháme, děláme si radost, modlíme se a myslíme jeden na druhého. Ale to můžeme i nyní.
K tomu nám má pomoci i postní kalendář, který jsme si rozdávali ještě ve škole na náboženství.
Podívejte se do něj, třeba tam bude ještě nějaký dobrý nápad, který by stál zato zkusit.

https://www.missio.cz/aktuality/postni-misijni-kalendar-pro-deti-2020/#prettyPhoto[this_post]/1/

O tom, jaké jsou důležité dny Velikonoc a co se v nich vlastně událo, si přečti (nejlépe
i s rodiči ) na následujícím odkazu:
https://deti.vira.cz/clanky/dulezite-dny-velikonoc-co-se-v-nich-vlastne-udalo

Soutěž:
Pokud si budeš prohlížet obrázky a pozorně číst, jistě dovedeš odpovědět:
1. Při Poslední večeři dal Ježíš učedníkům sám sebe v podobě ch _ _ _ _ a v _ _ _ .
2. V zahradě na Olivové hoře zradil Ježíše jeho přítel učedník J _ _ _ _ .
3. Další Ježíšův přítel učedník Petr ze strachu zapíral, že ho zná. Až kokrhání kohouta mu
připomnělo, jak zbaběle se zachoval. A protože mu to bylo líto, hořce se r _ _ _ _ _ _ _ _ .
4. Ježíš byl nespravedlivě odsouzen a ukřižován. Lidé kolem byli na něj zlí. Přesto Ježíš dokázal
prosit: „Otče o _ _ _ _ _ jim.“
5. Ježíš umírá a je pohřben. To si s velikou vděčností k němu připomínáme v den, kdy se to stalo na Velký p _ _ _ _ .
6. V n _ _ _ _ _ ráno se začala šířit úžasná a radostná zpráva o Ježíšově zmrtvýchvstání!
Popros rodiče, aby doplněná slova napsali do e-mailu a poslali. Připíši ti 4 body do naší soutěže O poklad
svaté Anežky České. Zkus to stihnout do 15. dubna.
Velikonoce jsou o tom, že:
 láska a odpuštění je silnější než zlo a nenávist
 život je silnější než smrt
 radost je silnější než smutek
Pokud i ty chceš udělat někomu radost, můžeš namalovat nebo jinak vytvořit obrázek vyjadřující
velikonoční radost. Když nám rodiče pošlou fotografii tvého obrázku, my ho vytiskneme a
prostřednictvím těch, kdo se starají o staré lidi, předáme někomu, komu udělá radost.
Jako poděkování ti pak pošleme jeden radostný velikonoční videoklip.
Zdravím Tebe i Tvé rodiče

Vojtěch Šmídl - učitel náboženství

