TŘÍDA SVATÁ MONIKA
1. Bůh
Jaký je Bůh, co už o Něm víme; Bůh je neviditelný; Ježíš – Bůh a člověk; Boha můžeme
slyšet – Boží slovo v Bibli, slyšet Boha ve svém srdci
2. Znamení kříže
Nácvik modlitby – pohyb ruky a slova modlitby už dohromady
Cíl: samostatně udělat znamení kříže
3. modlitba Otče náš
Jednotlivé části modlitby Otče náš (omalovánka jako sešitek k jednotlivým částem modlitby)
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé - Pán Bůh nás má rád (jako Otec),
oslovení Otče náš (můj), úcta k Bohu
Přijď království tvé - věčný život v nebi
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi - Boží vůle; Mariino ano při zvěstování
Chléb náš vezdejší dej nám dnes - hodnota a výroba chleba; v Evropě chléb, v Africe,
v Americe rýže, kukuřice, proso; životní potřeby
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům - bibl. příběh o milosrdném
otci a ztraceném synu
A neuveď nás k pokušení - bibl. příběh o prvním hříchu lidí a záchrana v Ježíši
Ale zbav nás od zlého
Amen - staň se, kéž se tak stane
Cíl: porozumění obsahu modlitby; umět se samostatně modlit modlitbu Otče náš
4. Církevní rok
Práce s církevním kalendářem
Září
Poděkování za úrodu; Sv. Ludmila (16.9.); sv. Václav (28.9.)
Říjen
Andělé (sv. andělů strážných 2.10.) – poslání andělů, archandělé Gabriel, Michael a Rafael
Modlitba desátku růžence – projekt Milion dětí se společně modlí za jednotu a pokoj
Misie, misionáři (misijní neděle) – víru do naší země přinesli sv. Cyril a sv. Metoděj, každý
z nás misionářem tam, kde jsme (rodina, škola…)
Listopad
Slavnost Všech svatých (1.11.); Vzpomínka na zemřelé – dušičky (2.11.): Bůh je Stvořitel,
Pán nad životem a smrtí, modlitba za zemřelé, křesťanská naděje; sv. Martin (11.11.)
Sv. Augustin (13.11. narozeniny) - rodiště a podrobněji o životě sv. Augustina, maminka a
tatínek sv. Augustina, sv. Monika učila sv. Augustina modlit se (které modlitby už známe?),
kamarádství, Ježíš je náš nejlepší přítel; sv. Anežka Česká (13.11.)
Slavnost Ježíše Krista Krále – Kristus Král
Advent
Začátek církevního roku; advent – co to je; adventní věnec; čekání, těšení se a příprava na
Vánoce; sv. Jan Křtitel – prorok; bibl. příběh Zvěstování Panně Marii; Sv. Mikuláš (6.12.);
Před vánočními prázdninami biblický vánoční příběh
Vánoce a doba vánoční
Zjevení Páně (tři králové 6.1.) – biblický příběh klanění mudrců, křtu Páně, svatby v Káně
Svatá rodina: Ježíš, Panna Maria (1.1. slavnost Matky Boží Panny Marie), sv. Josef – tatínek
Ježíše tady na zemi; Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

Únor
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice (2.2.) – bibl. příběh
Postní doba
Masopust; Popeleční středa; co je to postní doba; nedělat zlo, dělat dobro; Ježíš na poušti –
odříkání; sebezápor; pokání; půst; bibl. příběh o bohatém sedlákovi; příprava na Velikonoce
Ježíš chudý; jednotlivá zastavení křížové cesty
Sv. Josef (19.3.) – tatínek, tesař, bibl. příběh o zjevení anděla ve snu (Mt 1, 18-25; Mt 2, 1315): Josef poslouchal P. Boha, tak i my poslouchat rodiče; Květná neděle; velikonoční
třídenní
Velikonoce a doba velikonoční
Velikonoční biblický příběh; bibl. příběh o emauzských učednících
Slavnost Nanebevstoupení Páně – bibl. příběh, nebe, Boží království mezi námi
Slavnost Seslání Ducha Svatého – kdo je Duch Svatý, bibl. příběh o Letnicích, modlitba Sláva
Otci
Duben
Sv. Augustin (24.4. 387 křest) – maminka sv. Monika, obrácení, křest, víra
Květen
Panna Maria (viz. modlitba Zrávas Maria)
Sv. Rita (22.5.)
Červen
Slavnost Nejsvětější Trojice (viz. modlitba Sláva Otci)
Slavnost Těla a Krve Páně – bibl. příběh, eucharistie
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova – druzí mě mají rádi (rodiče), Pán Bůh mě má moc rád,
roste moje srdce, dávat lásku
5. Biblické příběhy
Starý zákon: Stvoření světa, první lidé a hřích, Kain a Ábel, Noe, Abrahám (povolání, oběť
Izáka), Josef Egyptský, Mojžíš (Egypt, přechod přes Rudé moře, putování pouští, zaslíbená
země), David a Goliáš
Nový zákon: zvěstování Panně Marii, Ježíšovo narození, Ježíšův křest, Lazar vzkříšen, utišení
bouře, zázračné rozmnožení chleba, ukřižování Ježíše, Ježíšovo vzkříšení
Pozn. Mnohé z těchto příběhů lze zařadit k probíraným tématům během církevního roku.
6. modlitba Zdrávas Maria
Jaká je Panna Maria, co už o ní víme
Jednotlivé části modlitby – jméno Panny Marie, oslovení Panny Marie (Zdrávas, Maria);
Maria ochráněna od hříchu (milosti plná); Boží láska k Panně Marii (Pán s tebou); Boží ANO
k člověku – Ježíš, Mariino ANO, Ježíš je Boží Syn, Maria je Ježíšova Matka (Požehnaná ty
mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš); příklad Panny Marie (Svatá Maria);
mateřství, Maria je Matka Boží i naše (Matko Boží); lidská hříšnost (pros za nás hříšné);
Maria se přimlouvá, každý člověk jednou zemře, křesťanská naděje (nyní i v hodinu smrti
naší)
Cíl: porozumění obsahu modlitby, umět se samostatně modlit modlitbu Zdrávas Maria
7. modlitba Sláva Otci
Jeden Bůh ve třech osobách – přiblížení tajemství Nejsvětější Trojice
Cíl: umět se samostatně modlit modlitbu Sláva Otci

8. Poznáváme kostel
Náš kostel
Cíl: základní orientace v kostele, v kapli

Pozn. Kromě církevního roku se nejvíce věnovat modlitbě Otčenáš (jednotlivé části
modlitby).
Adventní, postní doba a sv. Augustin – zapojit se do konkrétního duchovního plánu školy.
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