
 

 

ADVENT A VÁNOCE 

 

LAPBOOK 
 

Co je to lapbook? 
 Lapbook je způsob, jak se učit formou vytváření zajímavého 

přehledu učiva k jednomu tématu. Jedná se o interaktivní  
3D knihu (složku), kterou tvoří samy děti, za pomoci učitele.  

 Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si žáci dané uči-
vo nenásilnou formou procvičují. Lapbook je výborný pomoc-
ník při prezentaci učiva a zvláště při opakování. Pomáhá  
zatraktivnit i neoblíbené činnosti, jako jsou domácí úkoly. 

Co obsahuje soubor Advent a Vánoce? 
 Soubor obsahuje materiál, který vystačí na 5–7 vyučovacích 

hodin. Vše je připraveno formou pracovních listů pro tisk.  

 K souboru patří také Přehled 15 aktivit ke složce Advent  
a Vánoce, kde je vše jednoduše vysvětleno.  

 Co se týče dalších nároků, je jen zapotřebí zajistit každému 
dítěti složku a mít k dispozici několik barevných a tvrdších 
papírů. Děti si  pak do hodin nosí nůžky a lepidlo. 

 

 

 

Pro jakou skupinu je lapbook vhodný? 
 Doporučený věk žáků: 1–5 tř. ZŠ 

 Vhodné zvláště pro spojené skupiny žáků  
ve výuce náboženství, kde není možné vyučovat 
podle metodiky pro určitý ročník 

 Pro malé skupiny 

 Pro katechezi v rodině 

Co obsahuje soubor Půst a Velikonoce? 
 Materiál, který vystačí na 8 vyučovacích hodin (pracovní listy 

k tisku a Přehled 15 aktivit ke složce Půst a Velikonoce) 

PŮST A VELIKONOCE 

„Lapbook Advent a Vánoce je moc dobře zpraco-
vaný k připomenutí a procvičení tématu. Aktivity 
jsou interaktivní a děti byly v činnostech motivo-
vané k výsledku, až budou mít vyrobenou celou 
knihu. Děti získavaly informace, dále je zpraco-     
                                      vávaly a zároveň něco  
                                      pěkného vytvářely.“ 

                                       Katechetka Lenka 

„Pro smíšenou věkovou skupinu ideální. Lze tam najít aktivity jak pro 
prvňáky, tak pro starší. Vidím v tom i pomoc starších mladším nejen po 
praktické stránce, ale i vědomostní. Mladší děti se mohou učit od star-
ších, starší mohou klást otázky mladším  
a navzájem se i povzbuzovat. Pozitivum  
vidím v různorodosti s tím, že zkušený  
katecheta si může vkládat další  
materiály a doplňovat složku.“ 

Katechetka Růžena  

  Kde materiál získám? 
Soubory můžete získat prostřednictvím webu 
www.metodickeinspirace.cz. Souhrnná cena: 50 Kč.    
     O platební údaje (číslo účtu a variabilní  
           symbol) zažádejte na kpc@doo.cz. 

        Připravila: Mgr. Lucie Wzatková, lwzatkova@doo.cz 
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CÍRKEVNÍ ROK 

 Jak se pracuje se souborem Církevní rok? 
 Se souborem Církevní rok se pracuje průběžně po celý školní rok.  

 Žáci se postupně seznamují s aktuálními svátky a slavnostmi a spojují si je  
s důležitými okamžiky ze života Ježíše Krista. 

 Žáci poznávají světce a podle jejich svátku si je zařazují do církevního roku.   

Co obsahuje soubor Církevní rok? 
 Manuál 10 kroků, jak vytvořit lapbook Církevní rok a pracovní listy k tisku 

 Schéma církevního roku, které si žáci postupně vybarvují a do kterého si dolepují obrázky 

 Svátky a slavnosti seřazené od začátku školního roku  

 Karty světců a jejich životních příběhů, včetně karty Můj křestní patron na doplnění 

   Součástí  souboru Církevní rok   je také velký plakát k vytištění. 

http://lapbook.metodickeinspirace.cz 


