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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Název programu: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice 
S účinností od: 1. 9. 2007,  
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Adresa školy: Viničné Šumice 42, 664 06 
Jméno ředitele: Mgr. Olga Růžičková 
Kontakty:  skola@skolavinicnesumice.cz, tel. 544 250 956, 739 042 943 
Zřizovatel: Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06, tel. 544 250 931 
IČO:  49458884 
IZO:  102179859   
RED-IZO  600110991 
Koordinátor: Mgr. Martina Havlíčková 
Verze 1.  projednána pedagogickou radou:   1. 9. 2010 č. j. 47/10 

projednána ve školské radě:   15. 9. 2010 
Verze 2. projednána pedagogickou radou:   31. 8. 2012,  č. j.190/12 

projednána ve školské radě:   14. 9. 2012 
Verze 3.  projednána pedagogickou radou:   19. 6. 2013,  č. j. 152/13 

projednána ve školské radě:   25. 6. 2013 
předložena zřizovateli:    14. 8. 2013 

Verze 4. projednána pedagogickou radou:  17. 6. 2015 č. j. 110/15    s účinností od 1. 9. 2015 
  předložena školské radě k vyjádření:   

předložena zřizovateli:   24. 7. 2015 
 Dodatek č. 1: projednán pedagogickou radou: 8. 6. 2016 č. j. 122/16    s účinností od 1. 9. 2016 

  projednána ve školské radě:  27. 5. 2016    
  předložena zřizovateli:   31. 5. 2016  

Dodatek č. 2: projednán pedagogickou radou: 7. 6. 2017 č. j. 196/17    s účinností od 1. 9. 2017 
  projednána ve školské radě:  15. 8. 2017    

  předložena zřizovateli:   28. 8. 2017 
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X. TĚLESNÁ VÝCHOVA 
_________________________________________________________________________________________________________

___________ 
 
Charakteristika předmětu 
 
Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci 
seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami 
sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením 
zdraví. 

Vzdělávací obsah předmětu tělesná výchova je rozdělen na tři tematické okruhy: 
1. Činnosti ovlivňující zdraví 
2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
3. Činnosti podporující pohybové učení. 

Do výuky je zařazován pobyt v přírodě, žáci se účastní turnajů a soutěží dle aktuální nabídky. 
 
Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 1. - 5. ročníku.  
Výuka plavání je stanovena v počtu 40 h, časová dotace 20 h ve 2. ročníku, 20 h ve 3. ročníku. 
 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v tělocvičně, v místní Sokolovně nebo na hřišti. Vzdělávací obsah je zaměřen na činnosti ovlivňující zdraví, rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, pohyblivosti, koordinace pohybu. Dále na činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, jako jsou pohybové hry, 
základy atletiky a základy sportovních her. Součástí tělesné výchovy jsou výlety do okolí školy. 

V případě potřeby se výuka spojí do bloku (vázáno na podmínky umožněné rozvrhem), v tomto případě bude žákům poskytnuta pětiminutová 
přestávka, s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků a v souladu s psychohygienickými zásadami. 

Výuka plavání je organizována smluvně s plaveckou školou A. Konkolová, Vyškov. Doprovod zajistí škola, výuku lektoři plavecké školy. 
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3. ročník 

 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Má osvojeny návyky činnosti u bazénu a základní hygienu při 
návštěvě bazénu. 
*Ovládá průpravná cvičení na suchu. 
 
 
 
 
 
*Zapojuje se do plnění drobných úkolů pro dýchání, splývání a 
orientaci ve vodě 
 
 
 
 
TV-5-1-11 Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, 
zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 
dovednosti. 
 
 
*Zvládne základy plavání jedním způsobem bez dýchání na krátkou 
vzdálenost. 
 
 
 
 
*Skočí do vody po nohách, začíná skákat šipkou, loví puky v nízké 
vodě 
 
 
 
 
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

*Hygienické návyky před 
vstupem do bazénu 
*Průpravná cvičení pro 
kraul, znak, prsa 
cvičení asymetrická, 
rytmická, arytmická pro 
souhru plaveckého 
způsobu 
*Hry pro seznámení s 
vodou, dýchání, splývání 
a orientaci ve vodě 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Splývání na břiše a na 
zádech, základy kraulu 
bez dýchání, znaku, 
prsou, vše na krátkou 
vzdálenost 
 
*Skoky do nízké i do 
hluboké vody s možností 
záchrany 
nácvik skoku po hlavě ze 
sedu 
lovení puků, pokus o 
plavání pod vodou 

*MKV - lidské vztahy 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti 
ETV – sebeovládání, 
řešení konfliktů 
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4. ročník 

 
 

  

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Ovládá drobné hry podle pokynů učitele. 
 
 
 
 
 
 
*Ovládá stylově alespoň jeden plavecký způsob s dýcháním a umí 
styly pojmenovat. 
 
 
*Zvládne plavat delší úsek podle svých možností. 
 
 
 
*Skáče do vody, umí se orientovat ve vodě a dosáhne břehu po 
skoku. 
 
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

*Prohlubování adaptace 
na vodní prostředí pomocí 
her pro dýchání 
*Splývání, orientace ve 
vodě, potápění 
*Lovení předmětů, 
šlapání vody 
*Nácvik tří plaveckých 
stylů - kraul, znak, prsa i 
s dýcháním 
 
*Nácvik souvislé 
vytrvalosti od 10 do 200 
m  
 
*Nácvik startovního 
skoku 
 
 

*EV – vztah člověka, 
k prostředí (prostředí a 
zdraví) 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí. 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti, 
sebeovládání, řešení 
konfliktů. 
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Příloha č. 1 
 
Nepovinný předmět 
Náboženství 

 
Strategie k rozvíjení klíčových kompetencí  
pro I. výukový blok (1. – 3. třída) 

 

 
Kompetence k učení 
 

1. Třídí informace a na základě jejich propojení je efektivně využívá v procesu učení a ve svém praktickém křesťanském životě.  
Obsahem učební látky je objevit na základě biblických příběhů schopnost žáků promýšlet události svého života. 

2. Žák operuje ze základními termíny, znaky a symboly a pomocí učitele je dokáže vysvětlit a uvést do souvislostí.  
Předmět poskytuje žákům základní porozumění symbolickému způsobu vyjadřování v biblických příbězích a průběhu liturgického roku. 

3. Samostatně pozoruje a kriticky posuzuje výsledky svého jednání, z nich pak vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti.  
Předmět rozvíjí schopnost kritického posouzení výsledků svého jednání tím, že dává dostatek příležitostí k výchově svědomí.  

 
 
Kompetence k řešení problémů 

 
1. Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém. 

Výuka vede k pozornosti morálním konfliktům v rozsahu dětských zkušeností a ke konfrontaci s Desaterem. 
2. Učí se kritickému myšlení, s ohledem na věk a schopnosti činí rozhodnutí, která je schopen obhájit a nést za ně zodpovědnost.  

Předmět dává dostatek příležitostí k diskuzím o sociálních kontextech, v nichž se odehrává křesťanské morální rozhodování, žáci se v nich 
dále učí obhájit svá etická rozhodnutí a jsou vedeni k připravenosti nést za tato rozhodnutí odpovědnost.    

 
 
Kompetence komunikativní 

 
1. Vyjadřuje své myšlenky a názory, poslouchá „promluvám“ druhých lidí, rozumí jim, vhodně na ně reaguje.  

Předmět dává dostatek příležitostí k slovním či výtvarným projevům žáků, v nichž mohou vyjádřit svůj názor.    
2.  Rozlišuje různé typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, znaků a jiných informačních a komunikačních 

prostředků.  
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Předmět pomáhá v rozlišování mezi typy předmětů a záznamů biblických, modlitebních, liturgických a mezi uměleckou literaturou a 
odbornými texty; vede k rozvinutí neverbální komunikace a k porozumění symbolice liturgického jednání.  

3. Využívá informační a komunikační prostředky a technologie.  
Předmět seznamuje s možnostmi mediálních prostředků a učí je využívat pro získávání informací. 

 
Kompetence sociální a personální 

 
1. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.  

Obsah předmětu je zaměřen na skutečnost, že člověk je Bohem přijímán a milován. 
Ovlivňuje vnitřní svět své osobnosti, vnímá sociální význam událostí zažitých ve svém okolí a uvědomuje si, že patří do konkrétní sociální 
skupiny, v ní je schopen pozitivně působit. 

2. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu a čerpá 
poučení z toho, co si druzí lidé myslí a říkají a dělají.  
V předmětu je žák veden k promýšlení svého vlastního postoje vůči pluralitě světonázorů svých spolužáků. 

 
 
Kompetence občanské 

 
1. Žák si váží vnitřních hodnot člověka, je schopen se vcítit do situace ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.  
Tento bod rozvíjí předmět náboženství v budování uvědomělého postoje žáka vůči násilí fyzickému a psychickému, přičemž se zaměřuje na 
sociální rozměr víry a hříchu; součástí je idea křesťanské lásky. 

2. Je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících života 
zdraví člověka. 
Předmět rozvíjí zodpovědný postoj žáka vůči sobě, světu i Bohu. Svobodné rozhodování vychází z konkrétních transcendentních hodnot. 

 
 
Kompetence pracovní 

 
1. Ve vyučovacích hodinách používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a pomůcky, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a 

závazky.  
Žáci se v rámci výuky učí pracovat s různými materiály, nástroji a pomůckami, při zpracovávání daných témat ve výuce vytváří konkrétní 
účinný výrobek. Při této činnosti se seznamují se základy bezpečnosti a nutnosti dodržovat vymezená pravidla. 

 
 
 

 



 

 8

 
Výstupy - 1. ročník  
Bůh mě má rád 

 
Žák na konci roku: 

1. oceňuje principy křesťanského jednání v duchu solidarity a lásky, a to i v jeho širších sociálních kontextech, a je připraven je podle svých 
sil uskutečňovat ve svém životě 

2. je otevřený vůči křesťanskému postoji: jsem Bohem milován skrze Ježíše Krista 
3. objevil hodnotu daru, rozezná atmosféru slavení od běžného setkání 
4. zná a rozumí základní biblické události vztahující se k vánocům a některé události a příběhy z Ježíšova života 
5. projevuje schopnost následovat Ježíše  - uvědomuje si, co je to být křesťanem 
6. popíše základní symboly postu a Velikonoc a uvědomuje si jejich hodnotu v křesťanství 
7. objevil a poznal hlavní biblické postavy a chápe je jako vzory jednání pro svůj život 
8. zná základní pojmy víry, uvědomuje si, že patří do společenství církve, kde se učí prožívat Boží lásku s lidmi 
9. chápe skutečnost modlitby a umí ji použít ve svém životě 

 
 
Učivo       Téma 

1.1.1. každý člověk je originál a všichni tvoříme 
jednotu 

1.1.2. vnímáme „řeč“ obyčejných věcí kolem sebe a 
učíme se naslouchat svému okolí a tím se učíme 
pozitivnímu vztahu k Bohu, který vede 
k rozhovoru s ním 

1.1.3. uvědomění si pozitivního prožitku z projevu 
důvěry a lásky a potřeby poděkovat za něj 

1.1.4. rozeznáváme co kladného i záporného můžeme 
svým chováním způsobit 

1.1.5. učíme se skrze modlitbu prosit o pomoc pro své 
bližní 

1.1.6. vysvětlit symboliku společného stolu pro 
rodinné slavnosti, při společném jídle, při 
narozeninách atd. 

1.1.7. učíme se vidět kolem sebe znamení 
křesťanského světa, učíme se znamení kříže a 
vnímáme modlitbu jako rozhovor s Bohem 

1.1. kdo jsem Já a život ve 
společenství 
 
Bůh mě má rád a je se mnou 
 

1.2.1. seznámení se s významem pojmu advent 1.2. objevení smyslu adventu a 
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1.2.2. přiblížení si biblických postav Marie a Josefa 
jako rodičů Ježíše 

1.2.3. základní biblické události o narození Ježíše, jako 
světla, které ukazují na cestu 

Vánoc 
 

1.3.1. první seznámení Biblí 
1.3.2. proměnit smutek v radost – svatba v Káni 

Galilejské 
1.3.3. mohu se stát Ježíšovým učedníkem – Ježíš 

povolává učedníky 
1.3.4. vím, na koho se mohu obrátit s prosbou o pomoc 

– utišení bouře 
1.3.5. stát se jistým ve svém životě - dům na skále a na 

písku 
1.3.6. úcta k nemocným a postiženým - uzdravení 

slepého 
1.3. porozumění náboženské formě řeči Bible na 
příbězích Ježíšova života 
 

 

1.4.1. vědomé vstoupení do postní doby a poznání 
znamení kříže 

1.4.2. seznámení se základními biblickými událostmi: 
Svatého týdne:  
- vjezd do Jeruzaléma 
- Poslední večeře 
- Velikonoční liturgie 

1.4.3. vnímání symbolů: bolesti, smutku, světla, tmy, 
zvonů, velikonoční svíce 

1.4.4. neděle je dnem, kdy oslavujeme Ježíšovo 
zmrtvýchvstání 

1.4.5. seznámení s událostí seslání Ducha Svatého 
1.4. uvedení do období postní doby a slavnosti 
Velikonoc, kdy křesťané slaví vítězství života nad 
smrtí 
 
 

 

1.5.1. moje maminka a Maria „maminka všech lidí“ 
1.5.2. uvědomění si, že patřím mezi Ježíšovy přátele, 

že patřím do církve, kde spolu s druhými žiji své 
radosti a problémy a scházím se ke společné 

1.5. objevení, že církev je duchovní 
rodina 
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modlitbě 
1.5.3. naučit se modlitbu Otče náš a rozlišit modlitbu 

díků, proseb a chval 
 
 
Výstupy – 2. ročník 
Bůh nás zve 

 
Žák na konci roku: 

1. je si vědom působení Boha v dějinách spásy a přijal pozvání ke spolupráci a ke společnému životu s druhými a na základě zkušenosti 
rozpoznávání, že Bůh a já patříme k sobě 

2. na základě prožívání liturgických slavností, náboženských symbolů a biblických příběhů pochopil, jak lidé žijí ve vztahu s Bohem 
3. orientuje se v biblické zprávě o stvoření a v základech dějin spásy, které se dotýkají samých základů lidského i křesťanského života 
4. umí prožívat období adventu jako čas očekávání a popíše křesťanské poselství Vánoc 
5. disponuje základními znalostmi o Ježíšově působení a uskutečňuje první kroky v následování Ježíše ve svém životě 
6. objevil vnitřní rozměr vnitřního světa své osobnosti a projevil zájem o cvičení základních prvků rozvoje vnitřního duchovního světa: 

ztišení, vnitřní soustředění a vnímání významu událostí zažitých ve světě kolem 
7. má vhled do základních druhů křesťanských modliteb a využívá je k rozhovoru s Bohem; na základě vnějšího podnětu je schopen vyjádřit 

svůj postoj k modlitbě 
 
 
Učivo         Téma 
2.1.1. Boží přítomnost ve stvořeném světě, ve společenství 

bratrů a sester i ve světě techniky 
2.1.2. na základě poznatku, že Bůh zná každého z nás jménem 

a má nás rád, vnímám stvořený svět jako znamení Boží 
lásky 

2.1.3. Bůh stvořil člověka jako svůj obraz; vše, co učinil Bůh, 
bylo dobré 

2.1.4. seznámení s příběhem o pádu člověka; objevit 
schopnost rozlišovat dobro a zlo a jejich důsledky 

2.1.5. základní biblické příběhy z počátků dějin spásy 
2.1.6. seznámení s životním příběhem světců, jako příklad 

k následování (Tarzicius, Dominik Sávio, Marie Goretti) 

2.1. stvoření světa a první 
hřích člověka 
 

2.2.1. seznámení se symbolikou adventního věnce a 
praktického uvádění do adventní doby, jako přípravy na 
příchod milující osoby 

2.2.2. naučit se formulovat a chápat slova modlitby „Zdrávas 

2.2. Advent a Vánoce jako 
čas očekávání radostné 
zvěsti 
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Maria“ 
2.2.3. Vánoce připomínají a symbolizují narození Ježíše Krista 

(Bůh vstupuje na tuto zem), jako největší dar Boha vůči 
člověku 

2.3.1. první odhalení Ježíšova poslání – dvanáctiletý Ježíš v 
chrámě 

2.3.2. Ježíšovo ztotožnění s člověkem – Ježíšův křest 
2.3.3. učit se odolávat pomocí modlitby pokušením – Ježíš na 

poušti 
2.3.4. zkušenost důvěry a strachu – Ježíš kráčí po moři 
2.3.5. význam přátelství a pomoci bližnímu – Ježíš uzdravuje a 

pomáhá 

2.3. evangelijní příběhy 
Ježíšova života 
 

2.4.1. seznámení s liturgií Popeleční středy – symbolika 
popela 

2.4.2. pronikáme do základních biblických událostí Svatého 
týdne: - vjezd do Jeruzaléma 

 - poslední večeře 
 - příběh pašijí 
2.4.3. poznáváme liturgii velikonočního třídenní a 

uvědomujeme si podle svých možností jejich smysl 
2.4.4. uvědomění si symboliky velikonoční svíce a Ježíšova 

zmrtvýchvstání jako největšího zázraku křesťanské víry 

2.4. proniknutí do liturgie 
postní a velikonoční doby 
 

2.5.1. zmrtvýchvstalý Ježíš se zjevuje apoštolům a zve je 
k následování 

2.5.2. nejdůležitější události Mariina života, jako vzoru 
křesťana 

2.5.3. pomoc bližním - milosrdný Samaritán (Charita) 
2.5.4. působení Božího slova – podobenství o rozsévači 
2.5.5. příběh seslání Ducha Svatého, který zbavuje a 

proměňuje strach  člověka v pokoj; základní 
symboly znázorňující Ducha Svatého 

2.5.6. objevení přítomnosti církve všude tam, kde žijí křesťané 

2.5. následování Ježíše svým 
životem 
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Výstupy - 3. ročník 
Bůh k nám přichází 

 
Žák na konci roku: 

1. spolupracuje s knězem v místě bydliště a objevuje společný život s místní křesťanskou obcí a svými vrstevníky 
2. poznává a praktikuje základní pravidla pro komunikaci s Bohem a pro vzájemné soužití mezi lidmi a dokáže rozlišit lidský rozměr člověka 

a duchovní rozměr člověka 
3. chápe, že svátost smíření a svátost eucharistie je dar pro člověka, a proto využívá její význam pro osobní život 1 
4. je pozorný vůči morálním konfliktům v rozsahu svých dětských zkušeností a konfrontuje se v nich s  Desaterem 
5. chápe Desatero jako pravidla, která pomáhají ke šťastnému životu 
6. rozumí svátosti eucharistie jako setkání s Kristem a zaujímá osobní postoj ke Kristově přítomnosti v eucharistii 
7. umí se připravit na přijetí svátosti smíření, a přijímá její účinky 

 
 1 Pokud se ve vyučování připravuje k přijetí svátosti smíření a eucharistie. 
 
 
Učivo        Téma 
 
3.1.1. štěstí člověka vyplývá z jeho blízkosti Bohu a 

v konání dobra 
3.1.2. překážku opravdovému štěstí vytváří hřích; 

pojem „dědičný hřích“ a „hřích“ 
3.1.3. Desatero: 

- vidíme Boží lásku a setkáváme se s ní –  
1. přikázání                   

- Boží jméno a jeho symboly – 2. přikázání 
- slavení neděle – 3. přikázání 
- rodina jako společenství – 4. přikázání 
- hodnota lidského života – 5. přikázání 
- čistota srdce (Anička Zeliková) –  

6. a 9. přikázání 
- úcta k majetku svému i bližních –  

7. a 10. přikázání 
- citlivost vůči vyslovenému slovu –  

8. přikázání 

3.1. Desatero 
 

3.2.1. Bůh přijímá a miluje každého člověka, takového 3.2. Advent a Vánoce, jako čas 
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jaký je 
3.2.2. Bůh odpouští hřích a proměňuje jej 
3.2.3. co je to svědomí 
3.2.4. co je to svátost smíření a co způsobuje 
3.2.5. Bůh přichází k člověku čistého srdce – Maria 

jako vzor 

k připravování čistého srdce pro 
přijetí Krista 
 

3.3.1. Mše svatá – seznámení s liturgickým prostorem 
kostela 

3.3.2. Písmo svaté jako Boží slovo: 
 - bohoslužba slova a bohoslužba oběti 
 - objevit tajemství proměňování 
 - svaté přijímání jako setkání s Kristem 

3.3. mše svatá 
 

3.4.1. doba postní jako příprava na Ježíšovu smrt a 
zmrtvýchvstání 

3.4.2. seznámit s průběhem a významem biblické 
události Poslední večeře a pochopit souvislost 
poslední večeře se mší svatou 

3.4.3.porozumět významu přítomnosti Ježíše Krista 
v eucharistii. 

3.4.4. zopakovat a prohloubit význam velikonoční 
události pro život křesťana 

3.4. doba postní a velikonoční 
příprava a samotná hostina u stolu 
Páně 
 

3.5.1. setkání s Ježíšem působí v našem srdci proměnu 
3.5.2. Maria člověk hluboké víry nás nasměrovává ke 

Kristu 
3.5.3. seznámení s dary Boží lásky – jednotlivé svátosti 
3.5.4. působení Ducha Svatého ve mně a v bližních a 

v každodenních událostech 

3.5. společenství církve zve na 
hostinu 
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Výstupy - 4. třída 
S tebou na cestě 
Ročníkové cíle 
Teologická rovina 
Děti mají prohloubit prožívání přijatých svátostí a poznávat své místo ve farnosti a v konkrétní práci pro druhé. 
Děti si mají uvědomit, že jsou na cestě 
– v konkrétních situacích svého života 
– v souvislostech dějin spásy 
– směřující k cíli, po které je Bůh vede a neopouští, když zklamou 
– ve společenství církve, odkud mohou čerpat a do kterého mohou 
samy přispívat 
Antropologická rovina 
Děti mají rozvíjet svou schopnost žít ve společenství a poznat, že Bůh si přeje společenství s lidmi a je jim v Ježíši Kristu zcela zvláštním 
způsobem nablízku. 
Děti mají uslyšet pozvání k navázání vztahu s Bohem a k životu ve společenství církve. 
Ročníkový symbol 
Děti pracují se symbolem cesty. Životní cesta dítěte se připojuje k cestě církve. Po cestách místem bydliště následuje cesta izraelského národa do 
zaslíbené země ve Starém zákoně, advent je cestou ke světlu s příklady křesťanského života. Ježíšovo veřejné působení se děje na cestách 
izraelskou zemí, blahoslavenství jsou aktivním programem 
cesty člověka do Božího království. 
 
4.1 Jsem na cestě 
Úvodní tematický celek se skládá ze tří částí tvořících vstup do celoročního tématu. 
Při prvním setkání by děti měly obnovit svůj vztah k Bohu, při druhém vztahy mezi sebou ve skupině a při třetím si zopakovat a upevnit znalosti o 
Bibli, což je důležité pro pochopení dalšího učiva. Součástí tematického celku je také nabídka svátosti smíření. 
 
4.1.1 Jsem na cestě 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat učivo minulého roku a dovědět se o organizaci práce v dalších hodinách. 
Dítě má obnovit vztah k Bohu a k dětem ve skupině. 
 
Obsahy: 
Orientační opakování látky minulého roku 
Zařadit prázdninové starosti a radosti do obrazu cesty 
Modlitby směřující k obnovení vztahů mezi dětmi 
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4.1.2 Jsme na cestě 
Cíle: 
Dítě si má uvědomit, že Bůh je důležitým orientačním bodem na cestě a přemýšlet, kde jsou v okolí jeho bydliště křesťanská znamení. 
Dítě si má uvědomit mnohdy nesnadnou chůzi po cestě, učit se spolupracovat a brát ohled na druhého. 
 
Obsahy: 
Věž kostela jako důležitý orientační bod, když zabloudíme na cestě 
Bůh jako nejdůležitější orientační bod, když zabloudíme na cestě životem 
Pohled z věže jako příklad jiného úhlu pohledu na svět 
Víra jako jiný úhel pohledu na svět 
 
4.1.3 Bible, průvodce na cestě 
Cíle: 
Dítě si má na srovnání s mapou cest, příp. na příběhu, uvědomit důležitost Božího slova pro život. 
Dítě se má naučit pořadí knih Nového zákona včetně jmen evangelií. 
 
4.2 Cesta do zaslíbené země 
Tematický celek obsahuje v šesti hodinách příběh o Mojžíšovi a putování Izraelitů do zaslíbené země. 
Děti se poprvé seznamují s dalším příběhem Starého zákona. Cílem není vyprávět Mojžíšův příběh doslova se všemi detaily, ale přiblížit příběh 
cesty, která vede z otroctví ke svobodě, cesty, na níž můžeme vysledovat šest důležitých životních zkušeností: 
 
1. VYVOLENÍ MOJŽÍŠE 
2. PŘIJETÍ VÝZVY JSEM S TEBOU 
3. VYJITÍ NA CESTU VYVEDU VÁS ZE ZEMĚ OTROCTVÍ 
4. NÁSLEDOVÁNÍ PŘECHOD PŘES MOŘE 
5. PŘEKÁŽKY A VYTRVALOST PUTOVÁNÍ POUŠTÍ 
6. CÍL, NAPLNĚNÍ CESTY ZASLÍBENÁ ZEMĚ 
 
4.2.4 Mojžíš 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s reáliemi Egypta (farao, pyramidy, chrámy pro egyptská božstva) a se situací izraelského národa v Egyptě. 
Dítě se má seznámit s příběhem záchrany Mojžíše a vztáhnout jej k situaci, kdy se samo nachází v těžkostech. 
Reálie starověkého Egypta 
Srovnání kultury a náboženství Egypťanů s vírou utlačovaných Izraelitů v jediného Boha 
 
4.2.5 Jsem s tebou 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s pokračováním příběhu o vysvobození Izraelitů z otroctví. 
Dítě se má prostřednictvím obrazu „hořícího keře“ zamyslet nad svou představou o Bohu a nad svým postojem k němu. 
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Bůh ve znamení ohně a světla 
Boží jméno jako znamení Boží blízkosti a ujištění Mojžíše o Boží věrnosti 
Představy o Bohu 
 
4.2.6 Vyvedu vás ze země otroctví 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s okolnostmi odchodu Izraelitů z Egypta a slavnosti židovské „velké noci“. 
Srovnáním události Ježíšovy poslední večeře a židovské slavnosti „pesach“ si má dítě uvědomit souvislost mezi Starým a Novým zákonem. 
Souvislost mezi cestou záchrany člověka Starého zákona a cestou záchrany člověka Nového zákona 
Souvislost poslední večeře a slavení eucharistie 
 
4.2.7 Přechod přes moře 
Cíle: 
Dítě se má se seznámit s další částí biblického příběhu a s jeho souvislostí se svátostí křtu. 
Dítě má možnost vcítit se do situace Izraelitů, prožít s nimi odvahu vykročit na cestu i spontánní radost. 
Výzva k odvaze vykročit na cestu, i když se zdá, že vede středem moře 
Souvislost události přechodu mořem a svátosti křtu 
 
4.2.8 Putování pouští 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s událostmi, které prožil izraelský národ na poušti, a všimnout si, jak se Hospodin věrně stará o svůj lid. 
Dítě si má uvědomit, že poselství příběhu o Boží věrnosti platí i dnes. 
Důležité události putování izraelského národa pouští jako čtyřicetiletá „škola víry“ v jediného Boha. Izraelité se učí spoléhat na Hospodina 
a důvěřovat mu, podobně jako se tomu učíme my dnes 
 
4.2.9 Do zaslíbené země 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s příběhem dovršení cesty Mojžíše a Izraelitů a uvědomit si souvislost slov „zaslíbená země“ – „nebe“, „putování 
pouští“ – „cesta života“. 
Dítě má podle své fantazie a tvořivosti vyjádřit vlastní představy o Boží blízkosti. 
Konec Mojžíšovy životní cesty 
Konec putování Izraelitů 
Představy o zaslíbené zemi 
 
4.3 Cesta za světlem 
Tematický celek přibližuje adventní dobu jako: 
– aktivní a tvůrčí prožívání přítomnosti 
– poznávání, že život je směřováním ke světlu – Ježíši 
– poznávání, že podle příkladu svatých mohu nést světlo a být světlem pro druhé 
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Tematický celek se skládá z pěti částí, které zahrnují čtyři adventní 
týdny včetně předvánoční hodiny a jednu hodinu po Vánocích. 
Advent ve čtvrté třídě je zaměřen poprvé na prožívání přítomnosti. Je osobní výzvou k aktivitě. Lidský život můžeme přirovnat nejen k cestě do 
zaslíbené země (předchozí tematický celek), ale také k cestě ke světlu. Adventními příklady cest ke světlu jsou svatá Lucie, Maria a svatý Josef. 
 
4.3.10 Probuď se! 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat znalosti o adventní době z minulých ročníků. 
Na příkladu chlapce Marka by mělo dítě rozlišit své aktivní a pasivní chování a zaslechnout osobní výzvu: je dobré jít dál, není dobré stát 
a nechávat se „bavit“. 
 
Obsahy: 
Příběh rozkrývající rozdíl mezi aktivním a pasivním přístupem k životu 
Advent jako výzva ke směřování k Ježíši Kristu, světlu světa 
Advent jako úkol „připravovat cestu“ 
Opakování informací o adventní době 
 
4.3.11 Svatá Lucie, která nese světlo 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s příběhem svaté Lucie jako s příkladem křesťanského života. 
Dítě má vyrobit dárek nebo pomocí jednoduché dramatizace prožít, jak se dá „roznášet světlo radosti“. 
 
Obsahy: 
Životopis svaté Lucie (13. prosince) 
Svatá Lucie jako příklad aktivního přístupu k životu 
Svatá Lucie jako příklad člověka, který se svým nasměrováním na Krista stává světlem pro druhé 
 
4.3.12 Co píše Lukáš a Matouš o Ježíšově narození 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat, co ví podle Lukášova evangelia o svatém Josefovi a událostech před Ježíšovým narozením. 
Dítě se má seznámit s okolnostmi Ježíšova narození podle Matoušova evangelia 
Dítě má porovnat oba texty, všimnout si jednání svatého Josefa a Marie a spojit si je s výzvou k aktivnímu přístupu k životu. 
 
Obsahy: 
Panna Maria a svatý Josef jako další příklady křesťanského života 
 
4.3.13 Já jsem světlo světa 
Cíle: 
Dítě má vyrobit dárek svému spolužákovi a prožít vánoční atmosféru ve společenství. 
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Dítě si má hlouběji uvědomit svůj postoj k Vánocům. 
Obsahy: 
Výroba dárku a zážitek společenství 
Opakování adventního poselství: Když cesta mého života směřuje k Bohu, stávám se světlem pro druhé. 
 
4.3.14 Cestu jim ukázala hvězda 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat událost příchodu tří mudrců k Ježíši a zaměřit se na návrat mudrců domů, kam nesou světlo zprávy o příchodu Božího 
království. 
Dítě se má seznámit s polohou významných zeměpisných míst na mapě Izraele. 
 
Obsahy: 
Cesta mudrců domů s radostnou zprávou o narození Ježíše 
Význam slavnosti Zjevení Páně 
Významná místa na mapě Izraele 
Vánoční události jako chvíle, kdy se „…naplnil čas a přiblížilo se Boží království.“ 
 
4.4 Boží království 
Tematický celek spadá do liturgického mezidobí. 
Z Ježíšovy veřejné činnosti jsou vybrány ty události, které přibližují téma Božího království. Témata sledují KKC 543–554, biblicky se opírají o 
Matoušovo evangelium a obsahují nauku zahrnující: 
– „hlásání Božího království“ (blahoslavenství a nejznámější podobenství), 
– program Božího království, 
– „znamení“ Božího království (Ježíšova uzdravení). 
Mocné činy, divy a znamení ohlašují, že v Ježíši je přítomno Boží království. Uzdravení slepého, hluchoněmého a nemocného s ochrnutou rukou 
zasahují do začátku postní doby a jsou další nabídkou prohloubení svátosti smíření – Ježíš uzdravuje naše oči, naše uši, naše ruce a naše srdce. 
 
4.4.15 Blahoslavenství 
Cíle: 
Dítě se má orientačně seznámit s událostí a s textem horského kázání. 
Dítě se má učit chápat blahoslavenství jako příslib Božího království. 
 
Obsahy: 
Událost vyhlášení blahoslavenství jako programu cesty ke štěstí 
Blahoslavenství jako příslib Božího království 
 
4.4.16 Ježíš učí o naději 
Cíle: 
Dítě si má uvědomit obsah jednotlivých blahoslavenství. 
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Dítě se má učit vnímat blahoslavenství jako osobní program na cestě k Božímu království. 
 
Obsahy: 
Význam jednotlivých blahoslavenství 
Konkrétní požadavky, které mají podobu aktuální výzvy k následování 
 
4.4.17 Ježíš vypravuje o Božím království 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s podobenstvím o hořčičném zrnu a s podobenstvím o kvasu. 
Dítě se má učit vnímat, jak i ze zdánlivě nepatrného začátku může vzniknout velká věc – jen je třeba se umět dívat a nelitovat sil. 
 
Obsahy: 
Podobenství o hořčičném zrnu a podobenství o kvasu ukazující nenápadnou přítomnost Božího království ve světě a tajemství jeho velké síly 
Ježíšovo učení o Božím království 
 
4.4.18 Ježíš vypravuje o skrytém pokladu 
Cíle: 
Dítě se má učit vnímat, jak jsou pro něj některé vztahy a předměty cenné a jak je důležité umět se jedné věci vzdát pro druhou. 
Dítě se má seznámit s podobenstvím o pokladu ukrytém v poli a s podobenstvím o vzácné perle. 
 
Obsahy: 
Podobenství o pokladu ukrytém v poli a podobenství o vzácné perle ukazující hodnotu Božího království, pro kterou stojí za to „prodat všechno“  
Představy o hodnotách a jejich konfrontace s ideálem Božího království 
 
4.4.19 Slepí vidí… 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s biblickým příběhem o uzdravení slepého (J 9,1–7) a pochopit jej jako skutek, který dosvědčuje a potvrzuje Boží království. 
Dítě si má na několika situacích uvědomit, kdy může být i vidoucí člověk slepý, a hledat cestu vlastního uzdravení. 
 
Obsahy: 
Uzdravení slepého jako znamení Božího království  
Uzdravení slepého jako nabídka podnětů směřujících k reflexi svých schopností „vidět“ a „nevidět“ podstatné 
 
4.4.20 Hluší slyší… 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s biblickým příběhem o uzdravení hluchoněmého (Mk 7,31–37). 
Dítě si má na několika situacích uvědomit, kdy může být člověk „hluchý“ a „němý“, a hledat cestu uzdravení. 
 
Obsahy: 
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Uzdravení hluchoněmého jako znamení přítomnosti Božího království ve světě 
Uzdravení hluchoněmého jako nabídka podnětů směřujících k reflexi svých schopností „slyšet“ podstatné 
 
4.4.21 Uzdravení nemocného s ochrnutou rukou 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s biblickým příběhem o uzdravení nemocného s ochrnutou rukou (Mk 3,1–6). 
Dítě si má uvědomit, co všechno může způsobit svýma rukama, a hledat cestu uzdravení. 
 
Obsahy: 
Uzdravení nemocného jako znamení přítomnosti Božího království ve světě 
Uzdravení jako nabídka podnětů směřujících k reflexi svých schopností „jednat“ 
 
4.5 Cesta života 
Tematický celek se nachází v postní době a v prvních velikonočních týdnech liturgického roku. Začíná událostí Ježíšova proměnění a pokračuje 
velikonočními tématy. 
Ve všech hodinách se děti setkávají s apoštolem Petrem v různých situacích. 
 
4.5.22 Ježíšovo proměnění 
Cíle: 
Dítě si má odpovědět na otázku: „Za koho Ježíše pokládám já?“ „Kdo jsi, Ježíši?“ 
Dítě se má seznámit s biblickým příběhem Ježíšova proměnění na hoře Tábor a spojit si jej s příběhy jiných proměn. 
 
Obsahy: 
Ježíšovo proměnění na hoře Tábor jako potvrzení, že Ježíš je Boží Syn 
 
4.5.23 Vezměte a jezte 
Cíle: 
Dítě se má učit prožívat společenství založené na tom, co nás spojuje a co máme společného. 
Dítě se má seznámit se souvislostmi židovské slavnosti „pesach“, slavení Ježíšovy poslední večeře a naší liturgie. 
 
Obsahy: 
Poslední večeře jako hostina, která má souvislost se slavením židovské slavnosti „pesach“  
Poslední večeře jako hostina lámání chleba, která předjímá Beránkovu svatební hostinu v Božím království (Zj 19,9) 
Poslední večeře jako hostina, na kterou jsme pozváni také my 
 
4.5.24 Neznám toho člověka 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s událostí Petrova zapření jako s příkladem lidského selhání, které se dá proměnit upřímnou lítostí. 
Dítě si má uvědomit podobné situace ve vlastním životě a hledat řešení v lítosti, odpuštění a změně jednání. 
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Obsahy: 
Protiklad Petrových slov vyznání: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého“ a slov zapření: „Neznám toho člověka!“ 
Událost Petrova zapření jako příklad lidského selhání a upřímné lítosti 
Proměna vlastního jednání – podobné situace a podobná řešení v konkrétních situacích dnes 
 
4.5.25 Křížová cesta 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat události křížové cesty a zamyslet se nad jednáním lidí, kteří se s Ježíšem na křížové cestě setkávají. 
Dítě má prostřednictvím postav, které Ježíše provázejí, vstoupit do děje křížové cesty a jednoduchým způsobem ji ztvárnit. 
 
Obsahy: 
Lidé, u kterých se Ježíš zastavuje na křížové cestě 
Jednoduchá pobožnost křížové cesty 
 
4.5.26 U prázdného hrobu 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s biblickým textem o Petrovi a Janovi u prázdného hrobu. 
Dítě má podobně jako Petr a Jan, kteří stojí nad pruhy plátna, hledat odpověď na otázku, co se tady stalo. 
 
Obsahy: 
Zamyšlení nad vztahem k velikonočnímu tajemství: Co si asi myslel Jan? Co si asi myslel Petr? Co si myslím já? Věřím, že Ježíš vstal z mrtvých? 
Cesta Petra a Jana ke hrobu jako cesta přemýšlení nad vlastní vírou 
 
4.5.27 Ježíš se dává poznat u jezera 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s biblickým textem, kdy se Ježíš dal poznat učedníkům u jezera v Galileji. 
Dítě si má zopakovat události ze života apoštola Petra a uvědomit si na nich Petrovo nasměrování na Krista. 
 
Obsahy: 
Vzkříšený Ježíš se dává poznat Petrovi a učedníkům u jezera. 
Opakování událostí ze života apoštola Petra doplněné o učivo minulých ročníků 
Život apoštola Petra jako poselství naděje: Když cesta vede za Ježíšem, všechno dobře končí. 
 
4.5.28 Jdeme cestou života 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat událost příchodu Ducha Svatého a všimnout si, jak působení Ducha Svatého zbavuje strachu a pomáhá porozumět 
velikonočním událostem. 
Dítě si má na řeči apoštola Petra všimnout radosti z Ježíšova vzkříšení a uslyšet, že Kristus vede společenství církve cestou života. 
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Obsahy: 
Příchod Ducha Svatého v souvislosti s židovským svátkem „šavuot“, svátkem letnic 
Petrova řeč jako radostná zvěst o Ježíšově vzkříšení 
Církev jako společenství na cestě života 
 
4.6 Jako církev na cestě 
Tematický celek uzavírá ročníkové téma uvedení do slavení mše svaté. 
Dítě na začátku školního roku vykročilo na cestu k poznávání svého okolí, pak objevovalo Hospodinovu věrnost ve starozákonní cestě izraelského 
národa z otroctví ke svobodě, v rámci Nového zákona se zamýšlelo nad cílem a způsobem cesty (blahoslavenství, podobenství o Božím království 
a Ježíšovy skutky) a během církevního roku poznávalo příklady křesťanských životních cest (svatá Lucie,apoštolové Petr a Jan). 
V tomto oddíle by dítě mělo poznávat, jak vrůstá do společenství putující 
církve shromážděné kolem eucharistie. 
Na rozdíl od systematického probírání částí mše svaté ve třetí třídě se zdůrazňuje rozměr společenství a hledání vlastního místa v něm. Poslední 
vyučovací hodina tematického celku se zabývá putováním církve časem a seznamuje děti s průběhem liturgického roku. 
 
4.6.29 Církev, dům ze živých kamenů 
Cíle: 
Dítě si má uvědomit, že může druhému dávat a samo být obohaceno. 
Dítě má prožít radost z jednoty v různosti a uvědomit si, že je součástí, živým kamenem, domu církve. 
 
Obsahy: 
Církev jako společenství, ve kterém jeden respektuje jedinečnost druhého 
Církev jako společenství, ve kterém mají i děti své místo a svůj úkol 
 
4.6.30 Hostina společenství 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat znalosti o průběhu mše svaté a všimnout si prvků zdůrazňujících společenství. 
Dítě si má jako součást opakování vytvořit malý misálek. 
 
Obsahy: 
Mše svatá jako prostor setkávání člověka s člověkem a člověka s Bohem 
Znamení společenství v průběhu mše svaté 
 
4.6.31 Hostina slova 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat jednotlivé části bohoslužby slova. 
Dítě si má znovu uvědomit, co může způsobit obyčejné slovo, a uvědomit si význam slov, kterým naslouchá při bohoslužbě slova. 
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Obsahy: 
Souvislost mezi každodenním nasloucháním slovům druhého člověka a nasloucháním Božímu slovu při mši svaté 
Bohoslužba slova 
 
4.6.32 Hostina chleba 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat jednotlivé části bohoslužby oběti. 
Dítě si má uvědomit vztah mezi přinášením obětních darů a svým životem a učit se chápat eucharistii jako základní prostředek duchovního růstu. 
 
Obsahy: 
Části bohoslužby oběti 
Souvislost vlastního života s přinášením obětních darů: v chlebu a vínu odevzdáváme sami sebe, Bůh vše proměňuje a dává nám sám sebe 
 
4.6.33 Jako církev na cestě 
Cíle: 
Dítě se má seznámit se slavením církevního roku a připojit k němu významné dny svého života. 
Dítě si má uvědomit pravidelný rytmus každodenního života a života církve. 
 
Obsahy: 
Výchova ke schopnosti prožívat oslavy Liturgické doby a významné slavnosti a svátky církevního roku 
Křesťanský rozměr vnímání času lidského života 
 
4.7 Shrnutí tematických celků 
Poslední dvě hodiny jsou zaměřeny na shrnutí celoročního učiva. 
Pomocí rejstříku jmen, zeměpisných názvů a pojmů nabízíme různé možnosti upevnění znalostí. 
 
4.7.34 Kdo a kde 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat probranou látku a uvědomit si, co jej zaujalo a proč. 
Dítě si má zopakovat jména postav, se kterými během roku pracovalo, a spojit si je s konkrétními událostmi. 
Dítě si má zopakovat názvy zeměpisných míst, se kterými během roku pracovalo, a spojit si je s probranými událostmi. 
 
Obsahy: 
Shrnutí celoročního učiva 
 
4.7.35 A–Z kvíz 
Cíle: 
Dítě si má procvičit pojmy, se kterými během roku pracovalo. 
Obsahy: 
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Shrnutí celoročního učiva 
 
5. třída 
Společně vytváříme Boží království 
Ročníkové cíle 
Teologická rovina 
Děti mají poznávat víru jako schopnost odpovídat na životní výzvy následováním příkladu Ježíše Krista, životem ve společenství církve a 
spoluvytvářením světa. 
Děti si mají uvědomit, že jsou součástí místa, kde se cítí v bezpečí, odkud vycházejí poznávat svět vypovídající o svém Tvůrci a kam se vracejí. 
Děti si mají v souvislosti s dějinami spásy uvědomit nutnost ptát se, nalézat řešení a odpovídat. 
Děti si mají uvědomit, že jsou součástí církve, za kterou nesou svou část zodpovědnosti. 
 
Antropologická rovina 
Děti mají být vychovávány k víře jako ke schopnosti: 
– vnímat výzvy, se kterými se člověk v životě setkává; 
– tázat se a hledat řešení; 
– hledat odpověď v následování Ježíše Krista. 
 
Ročníkový symbol 
Děti pracují se symbolem domu, který je místem, kde bydlí, odkud vycházejí a kam se s jistotou vracejí. Během školního roku se symbol rozšiřuje 
na společný dům církve i s jeho ekumenickým rozměrem, za který máme společnou zodpovědnost. Společný dům se pak doplňuje také o 
eschatologický pohled a stává se z něj znamení domu Božího království. 
 
5.1 Svět – náš společný dům 
Úvodní tematický celek vychází ze zkušenosti dítěte a tvoří základ k celoročnímu tématu: uvědomit si podíl na spoluvytváření světa. 
Děti se učí vnímat svět jako náš společný domov, ve kterém má každý své místo, za který jsme zodpovědní a který vypovídá o svém Tvůrci. 
Poslední dvě hodiny tvoří úvod k biblickým hodinám a navazují na učivo předcházejících ročníků. Děti si na svém jménu mají uvědomit vlastní 
jedinečnost (Iz 49,16), poznat, jak vznikalo písmo v dějinách lidstva, naučit se vyjmenovat biblické jazyky, hledat v evangeliích a vnímat 
jednoduché biblické obrazy. 
 
5.1.1 Tady bydlíme 
Cíle: 
Dítě se má připravit na celoroční práci ve skupině. 
Dítě se má učit vnímat svět jako společný domov, který vypovídá o svém Tvůrci. 
 
Obsahy: 
Obraz světa, společného domu, který vznikne z prázdninových vzpomínek na zajímavá místa 
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Křesťanské základy ekologické výchovy 
Upevnění vztahů ve skupině 
 
5.1.2 Tady bydlím 
Cíle: 
Dítě se má učit vnímat, co zajímavého jej obklopuje ve světě makrokosmu a mikrokosmu. 
Dítě má poznat, jak vše dokonalostí a krásou ukazuje na svého Tvůrce. 
 
Obsahy: 
Rozmanitost přírody a zajímavosti z přírodovědy 
Svět mikrokosmu a makrokosmu, který svou krásou a dokonalostí vypovídá o svém Stvořiteli 
Výchova k postoji odpovědnosti za svět 
 
5.1.3 Všechna díla Páně, velebte Pána 
Cíle: 
Dítě si má uvědomit, co znamená mít na zemi své místo. 
Dítě si má na práci s textem uvědomit, jak člověk dokáže chválit Boha. 
 
Obsahy: 
Člověk jako vrchol a součást stvoření 
Modlitba chvály 
 
5.1.4 Vyryl jsem si tě do dlaní 
Cíle: 
Dítě si má uvědomit, co je pro ně charakteristické, co jej dělá jedinečným. 
Dítě má poznávat, jak v dějinách lidstva vznikalo písmo, a vyjmenovat, jakými jazyky byla napsána Bible. 
 
Obsahy: 
Vlastní jedinečnost a jedinečnost druhého 
Vývoj písma v dějinách lidstva jako úvod k obraznému vnímání jazyka a literárních útvarů 
Jazyky Bible 
 
5.1.5 Boží slovo osvěcuje moji stezku 
Cíle: 
Dítě má umět odpovědět na otázku, kdo napsal Bibli. 
Dítě se má naučit, příp. si zopakovat, hledání v evangeliích. 
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Obsahy: 
Inspirace, autoři důležitých knih Bible 
Hledání v evangeliích podle biblických odkazů 
 
5.2 Abraham slyší Boží hlas 
V tematickém celku je do šesti částí rozdělen příběh o Abrahamovi. Abraham a Sára jsou lidmi, kteří ač mají „všechno“ (rodinu, domov, bohatství, 
úspěch i zdraví), odpovídají na Boží výzvu, rozhodují se pro nový život s Bohem a vydávají se na cestu. 
Bůh uzavírá s Abrahamem smlouvu a vkládá mu do jména nový životní program. Příběh otrokyně Hagar a Izmaela je příkladem lidského řešení 
životní situace. Izmael je zařazen jako osobnost, od kteréodvozují svůj původ národy arabského světa. 
V hodině „Abrahamova zkouška“ je Bůh představen jako ten, který nežádá lidské oběti. 
Tematický celek je ukončen tématem Abraham jako otec víry, kterého mají v úctě tři světová náboženství. Z pozice zakotvení v křesťanství děti 
poznávají základní údaje o židovství a islámu. 
 
5.2.6 Odejdi ze své země… 
Cíle: 
Dítě má poznat Abrahama a Sáru jako lidi, kteří ač mají „všechno“ (rodinu, domov, bohatství, úspěch i zdraví), poslechnou Boží hlas, rozhodují se 
pro nový život s Bohem a jím vedeni jsou schopni vyjít do nejistoty. 
Dítě si má uvědomit, že k životu každého člověka patří odvaha někomu nebo něčemu věřit. 
 
Obsahy: 
Abrahamova víra jako odpověď na Boží volání, jejímž důsledkem je odvaha k velkým věcem 
Každodenní situace důvěry v druhého člověka nebo ke spolehlivé věci 
Výchova k důvěře ve svět 
Víra v Boha jako opakovaná zkušenost důvěry 
 
5.2.7 Pohleď na nebe a sečti hvězdy 
Cíle: 
Dítě má poznat Abrahama jako člověka, který se nechává Bohem oslovit, dostává zaslíbení potomstva, Bůh s ním uzavírá smlouvu a vkládá mu do 
jména nový životní program. 
Dítě si má uvědomit původ a význam vlastního jména. 
 
Obsahy: 
Jméno jako životní program 
Zaslíbení a smlouva jako pokračování příběhu Abrahamovy víry 
 
5.2.8 Hagar a Izmael 
Cíle: 
Dítě má poznat příběh otrokyně Hagar a jejího syna Izmaela a uvědomit si na něm Abrahamovu a Sářinu snahu řešit lidským způsobem 
neřešitelnou životní situaci. 
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Dítě si má uvědomit podobnost mezi utlačováním jednoho člověka druhým, rivalitu mezi dětmi ve škole a sourozenci v rodině, vcítit se do role 
utlačovaného a uvědomit si skutečnost, že Bůh je „ten, který se dívá“ na člověka v nouzi a nabízí mu „studnu života“. 
 
Obsahy: 
Příběh otrokyně Hagar a Abrahamova syna Izmaela jako příklad snahy vyřešit lidským způsobem – bez důvěry v Boha – neřešitelnou životní 
situaci 
Izmael jako ten, od kterého odvozují svůj původ národy arabského světa 
Problémy rivality mezi dětmi a výchova k asertivitě: Bůh je vždy na straně člověka, který je v nouzi 
 
5.2.9 Ať se směje každý, kdo o tom uslyší 
Cíle: 
Dítě má poznat příběh o okolnostech narození Izáka a všimnout si, jak Bůh navštěvuje a jak je přijímán. 
Dítě si má uvědomit dvojí možnost smíchu: smích jako radost a požehnání a smích jako výsměch. 
 
Obsahy: 
Příběh o narození Izáka jako příklad situace, kdy Bůh navštěvuje, a když je přijímán, bohatě obdarovává 
Výchova k empatii: není smích jako smích 
 
5.2.10 Abrahamova zkouška 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s příběhem, kdy Hospodin zkouší Abrahamovu víru, a uvědomit si, že Bůh si nepřeje smrt člověka: Bůh je v těžkých chvílích 
zkoušenému člověku nablízku. 
Dítě má uslyšet, že víra dává člověku odvahu k tomu, dávat Bohu i to nejcennější, co má. 
 
Obsahy: 
Příběh Abrahamovy zkoušky jako potvrzení skutečnosti, že Bůh si nepřeje smrt člověka 
Situace, kdy dnes lidé ztrácejí svůj život. Bylo by omylem, vinit z jejich smrti Boha. 
Abraham jako člověk, který s vírou, že Bůh je mocnější než smrt, má odvahu „dát Bohu to nejcennější“ 
 
5.2.11 Abraham – otec víry 
Cíle: 
Dítě má poznat, kdo je Abraham pro židy, muslimy a křesťany. 
Dítě má z pozice zakotvení v křesťanství poznat základní údaje o židovství a islámu. 
Dítě si má zopakovat učivo probrané v tomto tematickém celku. 
 
Obsahy: 
Abraham jako osoba spojující tři světová monoteistická náboženství: 
židovství, křesťanství a islám 
Základní informace o židovství a islámu 
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Výchova k porozumění, toleranci a vzájemné důvěře k lidem jiného 
vyznání 
 
5.3 Slyším Boží hlas 

Adventní doba je výzvou ke ztišení. Důraz na ztišení a naslouchání tvoří protiklad současné zkušenosti prožívání adventu, který je přehlcen 
spěchem, shonem a neklidem. Děti jsou pomocí jednoduchých cvičení uváděny k modlitbě. Postupujeme cestou od nejjednoduššího rozlišování 
zvuků kolem sebe až k naslouchání vlastním myšlenkám, ke ztišení a zklidnění. 
Děti se v adventní době seznamují s narozením a působením Jana Křtitele. „Hlas volajícího na poušti“ vyzývá ke hledání „skrytého života“, to 
znamená výzvu zahlédnout svůj vnitřní svět a uslyšet v něm Boží hlas. 
Na události Ježíšova narození jsou zdůrazněny okolnosti Ježíšova narození, aby vynikla Boží dobrota a láska. A přesto přišel na svět. Ježíš sdílí 
svým narozením život chudých, vyvržených ze společnosti a lidí, kteří o svůj domov přišli nebo z něj byli vyhnáni. 
V poslední hodině tematického celku se opakuje událost Ježíšova křtu, která byla probírána ve druhé třídě. 
Skutečnost, že Ježíš „otevírá nebe“ pro ty, kteří slyší jeho hlas, se stává úvodem do dalšího tematického celku věnovaného svátostem. 
 
5.3.12 Slyším kolem sebe mnoho hlasů 
Cíle: 
Dítě si má všimnout, kolik podnětů jej obklopuje, a uvědomit si význam ticha potřebného k naslouchání. 
Dítě má vyhledat v Bibli věty vyzývající k soustředěnému tichu, nutnému k uslyšení Božího hlasu. 
 
Obsahy: 
Cvičení ztišení a naslouchání 
Výchova k meditaci a osobní modlitbě 
Výroba adventního kalendáře a adventní předsevzetí: každý den se na chvíli „zastavit“ a prožít několik chvil ticha, dávat prostor Božímu hlasu v 
sobě 
 
5.3.13 Narození Jana Křtitele 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s příběhem zaslíbení narození Jana Křtitele a jeho narození. 
Dítě má v Zachariášově oněmění poznat mimořádnost situace, kdy působí Bůh, a uslyšet, že ticho je nutné k jakémukoli hlubšímu pochopení 
skutečnosti. 
 
Obsahy: 
Událost narození Jana Křtitele 
Zachariášovo oněmění jako situace, která učí Zachariáše naslouchat Bohu a hlouběji pochopit Boží působení 
 
5.3.14 Hlas volajícího na poušti 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s portrétem Jana Křtitele a uvědomit si rozdíl mezi Janovým zvěstováním příchodu Božího království a Ježíšovou „radostnou 
zvěstí o Božím království“. 
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Dítě má uslyšet, jak může sobě i druhým usnadňovat cesty ke Kristu. 
 
Obsahy: 
Portrét osobnosti Jana Křtitele  
Srovnání Janova a Ježíšova kázání: Božího království hlásaného Janem s Božím královstvím přicházejícím v Ježíši Kristu jako radostná zvěst (Mt 
11,11) 
Výchova k osobní angažovanosti 
 
5.3.15 Podivuhodné narození 
Cíle: 
Dítě si má uvědomit, v jakých podmínkách Ježíš přišel na svět a jak svým narozením sdílí život ubohých a chudých lidí. 
Dítě si má spojit událost Ježíšova narození s příchodem Božího království; uslyšet, že Betlém je tady a teď, a dovědět se základní informace o 
datování našeho letopočtu. 
 
Obsahy: 
Vánoční události jako oslava příchodu Božího království na svět: Ježíš přichází na svět, aby žil život chudých, vyvržených ze společnosti, lidí, 
kteří o svůj domov přišli nebo z něj byli vyhnáni 
Výchova k prosociálnímu chování, jehož motivací je následování Ježíše 
Datování křesťanského letopočtu 
 
5.3.16 Otevřela se nebesa 
Cíle: 
Dítě si má v události Ježíšova křtu potvrdit příchod Božího království a všimnout si, jak přichází tiše, nenápadně a nepoznáno. 
Dítě si má uvědomit, že Ježíš pro nás otevírá nebe a my v nové době „otevřeného nebe“ žijeme. 
 
Obsahy: 
Událost Ježíšova křtu jako potvrzení příchodu Božího království: Ježíš prochází mezi lidmi v tichu, neviděn a nepoznán, a ač to sám nepotřebuje, 
nechává se pokřtít. 
Událost Ježíšova křtu jako potvrzení, že Bůh v Ježíši Kristu stojí na straně člověka, kterého miluje a pro kterého otevírá nebe 
 
5.4 Kdo jsi, Ježíši? 
Tematický celek spadající do mezidobí před postní dobou je zaměřen stejně jako v přecházejících ročnících na novozákonní texty. Nabízí dětem 
odpověď na jednoduchou otázku: „Ježíši, kdo vlastně jsi?“, a to pomocí výroků „Já jsem…“ z Janova evangelia. Odpověď je tak bohatší o obraz, 
který je součástí lidské zkušenosti a vychází ze života a smyslového vnímání. Výroky „Já jsem…“ vyjadřují nejkratší formou, kdo Ježíš svou 
podstatou je a co znamená pro lidstvo. Výroků „Já jsem…“ je sedm a jsou vždy spojeny s výzvou a určitou událostí. Symbol i událost pak směřují 
k jedné ze sedmi svátostí. 
Po ujištění o „otevřeném nebi“ v předcházejícím tematickém celku děti uslyší nejen odpověď na otázku, ale seznamují se také s jednotlivými 
svátostmi jako s viditelnými znameními „otevřeného nebe“, které jsou zárukou přítomnosti Božího království ve světě. 
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5.4.17 Já jsem světlo světa 
Cíle: 
Dítě si má uvědomit, jaký význam má pro život světlo a jaké má vlastnosti, aby pak mohlo poznávat, že Bůh přináší do života „světlo“: kdo uvěří, 
vidí hlouběji a dokáže postihnout podstatné. 
Dítě si má zopakovat událost o uzdravení slepého od narození a všimnout si souvislosti události i znamení světla se svátostí křtu. 
 
Obsahy: 
Vztah mezi lidskou zkušeností se světlem, biblickým textem a svátostí křtu 
Symbolika světla ve svátosti křtu 
 
5.4.18 Já jsem chléb života 
Cíle: 
Dítě si má uvědomit, jaký význam má pro všední život obyčejný chléb a jaké má vlastnosti, aby pak bylo schopno poznávat, jak je Bůh blízko 
lidem a jak je pro ně nezbytný a vzácný. 
Dítě si má zopakovat událost o zázračném rozmnožení chlebů a nasycení pěti tisíců lidí a všimnout si její souvislosti s Ježíšovým výrokem a se 
svátostí eucharistie. 
 
Obsahy: 
Já jsem chléb života (J 6,35) 
Událost nasycení pěti tisíců lidí (J 6,1–13) 
Vztah mezi lidskou zkušeností s chlebem, biblickým textem a svátostí eucharistie 
Symbolika chleba ve svátosti eucharistie 
 
5.4.19 Já jsem dobrý pastýř, já jsem dveře 
Cíle: 
Dítě si má na symbolu dveří uvědomit, jak se skrze Ježíše otevírá přístup k Bohu. 
Dítě si má na základě obrazu dobrého pastýře a na podobenství o ztracené ovci uvědomit, že Bůh člověka hledá, otevírá mu cestu a spolehlivě ho 
provází životem, a prohloubit prožívání svátosti smíření. 
 
Obsahy: 
Obraz dobrého pastýře a podobenství o ztracené ovci 
Vztah mezi lidskou zkušeností, biblickými texty a svátostí smíření 
Odpuštění ve svátosti smíření 
 
5.4.20 Já jsem vinný kmen 
Cíle: 
Dítě si má na příkladu starostlivého vinaře uvědomit, že Bůh je dobrotivý a pečující. 
Dítě má uslyšet, že Ježíš přirovnává sám sebe k pravému vinnému kmeni a nás k ratolestem, a uvědomit si souvislost této výpovědi se svátostí 
biřmování. 
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Obsahy: 
Vztah mezi obrazem starostlivého vinaře pečujícího o vinný keř, biblickým textem a svátostí biřmování 
Dary Ducha Svatého ve svátosti křesťanské dospělosti 
 
5.4.21 Já jsem cesta, pravda a život 
Cíle: 
Dítě má získat citlivost pro symbol cesty, aby bylo schopno pochopit, že Ježíš je životem, cestou i cílem, a sebe samého pak vnímat jako někoho, 
kdo je na cestě směřující k Bohu. 
Dítě se má seznámit se základními informacemi o svátosti manželství a svátosti kněžství, jako o viditelných znameních Boží milosti pro určitou 
životní cestu. 
 
Obsahy: 
Vztah mezi lidskou zkušeností „být na cestě“, biblickým textem a svátostmi zaměřenými k druhým lidem 
Svátost manželství a svátost kněžství jako znamení Boží milosti ve chvílích rozhodnutí se k přijetí svého povolání, a tím i ke způsobu života 
5.4.22 Já jsem vzkříšení a život 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s příběhem vzkříšení Lazara a uvědomit si, že Ježíš ve svém jednání ukazuje Otce, který umí vrátit pozemský život. 
Dítě se má seznámit se svátostí nemocných jako s prostorem naděje tam, kde pozemská naděje končí. 
 
Obsahy: 
Svátost pomazání nemocných jako prostor naděje tam, kde pozemská naděje končí 
 
5.5 Já jsem vzkříšení a život 
Tematický celek má dětem zprostředkovat zkušenost, že utrpení a bolest jsou součástí lidského života a Ježíš tím, jak sám prochází utrpením a 
smrtí, nám dává naději, že Bůh nás doprovází i v temných chvílích. Ježíš ve smrti nezůstává a dává základ křesťanské naději přesahující smrt. 
Děti by měly vnímat velikonoční události ne jako biblickou událost, ale jako aktuální poselství pro svět a pro zkušenost člověka s nemocí, 
utrpením a smrtí. 
 
5.5.23 Když se cesta změní v cestu křížovou 
Cíle: 
Dítě má uslyšet, příp. samo reflektovat, že bolest a smrt jsou „součástí“ života, i když je to velmi těžké. 
Dítě se má učit být citlivé na formy utrpení lidí v současném světě. 
 
Obsahy: 
Zpráva o zkušenosti s konečností a utrpením lidského života 
Reflexe vlastní zkušenosti s podobnou situací 
Výchova ke schopnosti smysluplně zacházet s bolestí a darovat útěchu 
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5.5.24 Křížová cesta 
Cíle: 
Dítě si má spojit zkušenosti s dovršením lidského života s křížovou cestou, kterou prošel Ježíš. 
Dítě si má uvědomit, že Ježíš prochází utrpením a smrtí v důvěře v Boha, aby lidé měli naději, že nebudou trpět a umírat sami. 
 
Obsahy: 
Křížová cesta spojená s příběhem konce lidského života 
Sdílení zkušeností s prvním setkáním se smrtí 
Křesťanský pohled na smysl lidského utrpení 
 
5.5.25 To je ta noc… 
Cíle: 
Dítě má nově pochopit Velikonoce jako aktuální poselství: Ježíš nám svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním dává naději, která přesahuje smrt. 
Dítě se podrobněji seznamuje s liturgií velikonoční vigilie a učí se v ní vnímat poselství symboliky předmětů a gest, jejichž význam už zná. 
 
Obsahy: 
Průběh liturgie velikonoční vigilie 
Velikonoce v kontextu liturgického roku 
Symbol světla, slova, vody a chleba a vína v liturgii velikonoční vigilie 
 
5.5.26 Cesta světla 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat události probírané v minulých ročnících, kdy se 
vzkříšený Ježíš dává poznat ženám a učedníkům. 
Dítě má nově vidět tyto události jako základ křesťanské naděje. 
 
Obsahy: 
Opakování velikonočních událostí, kdy se Ježíš dává poznat lidem, 
se zdůrazněním jejich společného poselství: Křesťané jsou stejně jako 
Ježíšovi učedníci svědky Kristova zmrtvýchvstání a mohou světu 
přinášet světlo naděje, „evangelium“, dobrou zprávu o smrti a vzkříšení Ježíše Krista   
 
5.5.27 …a naplnil celý dům 
Cíle: 
Dítě si má uvědomit, že každý člověk je stvořen jako originál a má právo být jiný. 
Dítě si má uvědomit, čím se lidé liší a že odlišnost může být příčinou mnoha konfliktů. 
Dítě si má uvědomit, že „být křesťan“ znamená v síle Ducha Svatého 
vnášet mezi lidi pokoj vytvářející Boží království. 
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Obsahy: 
Duch Svatý jako ten, který sjednocuje, dává sílu být sám sebou, osobitým 
způsobem usilovat o pokoj a přispívat tak k vytváření Božího království 
Výchova ke schopnosti pozitivně hovořit o lidech, kteří jsou odlišní 
 
5.5.28 Ať všichni jsou jedno 
Cíle: 
Dítě se má dovědět o působení jiných křesťanských církví u nás, poznávat jejich způsob uctívání Božího Syna a objevovat, jaká je jejich životní 
praxe. 
Dítě se má seznámit s významem slova ekumenismus, poznávat, co nás spojuje, a uslyšet příklady, jak můžeme společně „v jednom Duchu“ 
působit ve světě. 
 
Obsahy: 
Základní informace o ekumenickém hnutí 
Základní informace o jiných křesťanských církvích a denominacích u nás 
Výchova k ekumenismu a k toleranci odlišných náboženských systémů 
 
5.5.29 Maria 
Cíle: 
Dítě si má zopakovat základní údaje Mariina života a uvědomit si jednotlivé situace, jak může člověk ve svém životě prožívat Boží přítomnost. 
Dítě má být uvedeno do obrazné řeči litanií a umět vyjmenovat ně- která mariánská poutní místa u nás. 
 
Obsahy: 
Marie jako člověk, kterému je Bůh velice blízko a který může být příkladem, jak prožívat Boží blízkost 
Obrazná pojmenování Marie v modlitbě loretánských litanií 
Modlitba růžence 
Mariánská poutní místa u nás 
 
5.6 Církev – náš společný dům 
Svět jako místo, kde bydlíme, které vypovídá o svém Tvůrci, za které jsme zodpovědní a které obohacujeme o náboženský rozměr. Děti se 
seznamují s dějinami prvotní církve a životem a učením apoštola Pavla. 
V souvislosti s Pavlovými misijními cestami a šířením Božího království mají být dovedeny k vědomé zodpovědnosti za církev, které jsme 
součástí a která zpřítomňuje Boží království v současném světě. 
 
5.6.30 Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ! 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s příběhem změny smýšlení apoštola Pavla jako s příběhem vyjití na novou cestu. 
Dítě má uslyšet, že v lidském životě jsou situace, kdy se Božím oslovením 
život radikálně mění. 
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Obsahy: 
Apoštol Pavel jako další příklad uposlechnutí Boží výzvy a vyjití na novou cestu 
5.6.31 Budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel… 
 
Cíle: 
Dítě si má rozšířit své znalosti o apoštolu Pavlovi a získat přehled o rozšíření křesťanství ve světě. 
Dítě se má zamyslet nad tím, co pro Pavla znamenalo „být křesťanem“ a co znamená „být křesťanem“ dnes. 
 
Obsahy: 
Další události z života apoštola Pavla (útěk z Damašku, pobyt v Jeruzalémě, v Lystře, křest Lydie, uzdravení Eutycha, uvěznění a propuštění 
Pavla a Silase ve Filipech) 
Pavlovy misijní cesty 
Být křesťanem v prvotní církvi a být křesťanem dnes 
 
5.6.32 Měli všechno společné 
Cíle: 
Dítě se má na základě biblických textů seznámit s tím, jak vypadal život křesťanů v prvních církevních obcích. 
Dítě se učí vnímat, že vstupovat s křesťanskou nadějí do problémů dnešního světa znamená jít a hlásat radostnou zvěst, a zpřítomňovat tak Boží 
království na zemi. 
 
Obsahy: 
Život prvních křesťanů 
Církev jako prostor Božího království 
Situace solidarity, sdílení a vzájemné pomoci v dnešním světě, výchova k prosociálnímu jednání 
 
5.6.33 Šíření Božího království 
Cíle: 
Dítě si má na biblické události Sk 28,11–31 uvědomit, že je smysluplné zasazovat se svým jednáním za lepší svět. 
Dítě si má spojit touhu po lepším světě s vizí Božího království, jehož šíření je úkolem a výzvou křesťana. 
 
Obsahy: 
Výzva ke hlásání Božího království jako výraz touhy po lepším světě 
Poslední hodiny jsou věnovány opakování učiva pátého ročníku, jehož shrnutí najdeme v biblickém textu Žd 11. kap. Děti mají znovu uslyšet 
výzvu, že věřit znamená také být schopen v síle křesťanské naděje dotvářet svět. 
 
5.7.34 Šíření Božího království 
Cíle: 
Dítě se má seznámit s textem Žd 11. kap. a zopakovat si probranou látku. 
Dítě má před odchodem na prázdniny posílit vztahy v kolektivu spolužáků. 
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Obsahy: 
Celoroční shrnutí učiva 
 
5.7.35 Do domu Hospodinova… 
Cíle: 
Dítě si má různými metodami a formami práce zopakovat probranou látku. 
 
Obsahy: 
Projekty podporující ročníkové téma  


