
Domácí výuka náboženství v době virové 

6. - 9. ročník ZŠ (I. - IV. Gymnázia)      2. dubna 2020 

Milí žáci, děvčata a kluci, 

běžně bychom se spolu scházeli ve škole nebo v „Káčku“ na náboženství. Velikonoce jsou doslova za 

dveřmi a já bych Vás chtěl pozvat alespoň takto na dálku (třeba i s Vašimi rodiči) na místa, kde se to vše, 

co si o Velikonocích připomínáme a slavíme, před dvěma tisíci lety odehrálo. Stačí, když si rozkliknete 

následující odkazy a podíváte na dvě videa na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FW4pKXx77ZA 

https://www.youtube.com/watch?v=jeGt92sEbr8 
 

Soutěžní úkol č. 1: 
Pokud se budeš pozorně dívat na videa, jistě poznáš, z jakých míst jsou následující čtyři fotografie 

(vyfotili jsme je při naší poutní cestě do Svaté země - Izraele v dubnu 2018): 

   
Foto 1       Foto 2 

 

   
Foto 3       Foto 4 

Názvy míst na fotografiích 1 - 4 napiš s vědomím rodičů do e-mailu a pošli. Připíši ti 4 body do naší 

soutěže O poklad svaté Anežky České, kterou právě nyní zahajujeme! 

 

Soutěžní úkol č. 2: 
Zjisti, jak se kdo k Ježíši v jeho nejtěžších chvílích života zachoval. 

Pokud náhodou nemůžeš doma najít Bibli a vyhledat si v ní odkazy na příslušná místa napsaná 

v závorkách, zkus Bibli na internetu http://www.biblenet.cz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=FW4pKXx77ZA
https://www.youtube.com/watch?v=jeGt92sEbr8
http://www.biblenet.cz/


Vzniklou řadu čísel nejprve z levého a pak z pravého sloupečku opět pošli e-mailem. Pokud to bude 

správně, je to za další 4 body do soutěže. Oba soutěžní úkoly zkus stihnout do 15. dubna. 

 

https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Postni_doba/V_nouzi.pdf 
 

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 vytvořit jakoukoli technikou obrázek vyjadřující 

velikonoční radost. Když nám pošleš 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

https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Postni_doba/V_nouzi.pdf

