
OD TĚŽKOSTÍ 
neutíkej

Velikonoční příběh o jednom podivuhodném  
setkání a odvaze vrátit se zpátky

Kompetence občanské:
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních  
hodnot. Žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní  
i historické dědictví.

Vazba na oblast:
• člověk a jeho svět 

Vazba na průřezová témata:
• osobnostní a sociální výchova
• výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Osnova hodiny:
1.     Představení sebe a třídy
2.     Když to není „podle mých představ“
3.     Těžké jako kámen
4.     Od těžkostí neutíkej – vyprávění velikonočního příběhu
5.     Velikonoční přání

Pomůcky: 
• barevné šátky v košíku/krabici – podle počtu dětí
• dva černé a jeden žlutý šátek
• kámen
• košík se zelenými větvičkami

Cílová skupina: 1.–3. třída
Forma: pedagogika celistvé výchovy Franze Ketta

Organizace:  
Výukový program trvá jednu školní vyučovací hodinu a je určen pro 

max. 30 žáků. Žáci by měli sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo  
v jiné vhodné místnosti nejlépe s kobercem.

Cíle: 
Žák prostřednictvím aktivity s barevnými šátky pojmenuje situace,  

které jsou pro něj těžké nebo nejsou podle jeho představ. Žák popíše 
vlastními slovy těžkou situaci Ježíšových přátel v biblickém  

příběhu, který je spojen se slavením Velikonoc. Žák formuluje  
přání, která by druhého povzbudila a dodala odvahu.  

Žák tvořivě přemýšlí a spolupracuje. 

Kompetence k učení:
Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí  
věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých  

vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější  
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy.

 Kompetence sociální a personální:
Žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými  
lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů  

a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.  
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