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CÍLE  

Žák popíše, jak podle něj vypadá život v míru. 

Žák vyjmenuje způsoby chování, které mír ohrožují. 

Žák vyjmenuje důvody, proč je pro mír na zemi důležité odpouštět.  

Žák navrhne opatření, jak šířit kolem sebe pokoj a mír. 

Žák parafrázuje biblické úryvky související s pokojem, odpuštěním a smířením.  

Žák vysvětlí, proč jsou mír a pokoj důležité a proč křesťané říkají, že jsou Božím darem. 

Žák formuluje modlitbu za mír ve světě. 

 

ORGANIZACE 

Žáci sedí v kruhu na koberci nebo na židlích. 
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MÍR V SRDCI – MÍR NA ZEMI 
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ve výuce náboženství 

 

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/humanitarni-pomoc
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/humanitarni-pomoc
https://www.clovekvtisni.cz/kdo-jsme/o-nas
https://open.spotify.com/show/4eqU3xxaTSXTmqZCIRiJQM?fbclid=IwAR0qE18d-v3P8B5PWQJzyJhhaVDg27FsKXxFQDGKvXsABhwPpd0cOrIBlVU
https://open.spotify.com/show/4eqU3xxaTSXTmqZCIRiJQM?fbclid=IwAR0qE18d-v3P8B5PWQJzyJhhaVDg27FsKXxFQDGKvXsABhwPpd0cOrIBlVU


 

2 Pracovní materiál Katechetického a pedagogického centra Ostrava I 2022 

INFOBOX 
 
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 
Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci 
obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Humanitární pomoc zpravidla reaguje na 
momentální krizi. Nejčastěji je potřeba v případě válečných konfliktů nebo přírodních katastrof, 
jako jsou zemětřesení, záplavy či sucha způsobující hladomor. 
Rozvojová spolupráce navazuje na humanitární pomoc, je dlouhodobější a hlavním cílem je pomoci 
lidem v jejich úsilí vymanit se z nepříznivých životních podmínek a zvýšit kvalitu lidského života. 
Humanitární organizace často navazují na humanitární aktivity rozvojovými projekty tak, aby 
pomohly předcházet budoucím krizím a zmírňovaly jejich negativní dopady. 
 
Uprchlík (utečenec) 
Uprchlík (utečenec) je člověk, který nedobrovolně opustil svoji rodnou zem nebo stát, kde žil.  
Uprchlíci jsou kategorií osob zvlášť definovanou a chráněnou mezinárodním právem. Jsou to lidé 
nacházející se mimo svoji zemi původu kvůli obavám z pronásledování, konfliktu, násilí nebo 
nepříznivým přírodním podmínkám (dlouhodobé sucho, zemětřesení, povodně). Uprchlíci mají 
přístup k pomoci států, UNHCR (Úřad OSN pro uprchlíky) a příslušných organizací. Jsou uznáni za 
uprchlíky právě proto, že je pro ně příliš nebezpečné vrátit se domů, a proto potřebují nalézt 
útočiště jinde. Jsou to lidé, pro které by odepření azylu mohlo mít fatální následky. 
Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) bylo na konci roku 2020 na 
celém světě: 26,4 milionu uprchlíků a 48 milionů tzv. vnitřně vysídlených osob (v důsledku 
konfliktu). 
 
Organizace Člověk v tísni (anglicky People in Need) 
Česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace. Je to obecně prospěšná 
společnost. Svou činnost začínala v roce 1992 pod názvem Nadace Lidových novin, od 
roku 1994 fungovala jako Nadace Člověk v tísni při České televizi. Pod současným názvem funguje 
od roku 1999. V červnu 2020 je Člověk v tísni aktivní ve 22 zemích světa.  
Organizace Člověk v tísni usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou 
společnost, která není lhostejná k problémům doma ani za hranicemi. Hlavním cílem organizace je  
aktivně se podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti 
zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů. Hlavní oblasti činnosti jsou: humanitární pomoc a rozvojová 
spolupráce, podpora lidských práv, programy sociální integrace a vzdělávaní a osvěta. Cíle 
organizace jsou naplňovány z osobní iniciativy a aktivity stovek zaměstnanců a dobrovolníků jak v 
České republice, tak v desítkách dalších zemí. 
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SLOVA, KTERÁ POHLADÍ  

TÉMA 

úvodní aktivity k tématu mír 

ČASOVÝ ROZSAH  

10 minut 

CÍLOVÁ SKUPINA  

žáci 1.–5. ročníku, smíšené skupiny žáků 1. stupně ZŠ 

POMŮCKY 

peříčko 

POPIS 

 

Vyučující má v dlani schované peříčko. Žáci hádají, co by mohl držet. Vyučující dlaň rozevře. 

Dnes jsem si přinesl/a do hodiny peříčko. Peříčko je lehoučké, když zafouká vítr, letí a vznáší  

se ve vzduchu. Když ho pozorujeme, jak letí, hlavu zvedneme a díváme se do nebe. Peříčko může 

pohladit, zahřát a je jemné. Peříčko teď pošlu po kruhu, a kdo ho bude držet, řekne, co si vybaví, na 

co si vzpomene, když peříčko vidí. 

Např. Když peříčko držím v ruce, zajímá mě, komu patřilo. Já se bojím, že začnu kýchat, protože jsem 

alergický.  

Peříčko nám může připomínat… (vyučující zopakuje výpovědi žáků) 

Peříčko nám může připomínat také pocit, když se cítíme hezky a s lidmi kolem sebe si rozumíme. 

Peříčko se vznáší vzduchem jako naše slova. Některá slova mohou být příjemná a pomáhat nebo 

podporovat, radit nebo chválit. Ne vždycky jsou ale slova jako peříčko. Někdy mohou být těžká 

jako kámen. Taková slova způsobují smutek, trápení a nedorozumění.  

Žáci a vyučující se postaví a foukají do peříčka tak, aby nespadlo. Před každým fouknutím se snaží říct 

něco laskavého tomu, komu peříčko posílají.  

Např. Jsi príma. Jano, chytej. To je pro tebe.  

Když si na žádné slovo nevzpomenou, stačí jen oslovit jméno a do peříčka fouknout.  

SHRNUTÍ: 

SVATÝ PAVEL NAPSAL, ŽE DÁT SE VÉST DUCHEM ZNAMENÁ PŘINÁŠET ŽIVOT A POKOJ.  

(SROV. ŘÍM 8,5)  

SLOVA, KTERÁ VYSLOVUJEME, MOHOU K POKOJI MEZI NÁMI PŘISPĚT NEBO HO POKAZ IT.  
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ZEMĚ, MÍSTO K ŽIVOTU  

TÉMA  

mír, válka, pokoj v Bibli 

ČASOVÝ ROZSAH  

30 minut 

CÍLOVÁ SKUPINA  

žáci 1.–5. ročníku, smíšené skupiny žáků 1. stupně ZŠ 

POMŮCKY 

látkový bílý kruh nebo lano, vystřižený obrázek Zeměkoule, obrázky – trosky domů, vojáci, zbraně, 

střecha domu, košík, květy vystřihnuté z barevného papíru, biblické citáty o míru  

POPIS 

 

Vyučující ukáže žákům vystřižený obrázek zeměkoule a pošle jej po kruhu. Každý se k tomu, co vidí, 

může spontánně vyjádřit. 

Vyučující položí obrázek Zeměkoule doprostřed bílého látkového kruhu nebo kruhu vytvořeného 

z lana.  

Tak vypadá Země, naše místo k životu. Kdyby z ní zmizely všechny lidské výrobky a výtvory, pořád 

by měl každý dost vzduchu, jídla i tepla nebo dost surovin na to, aby si mohl vyrobit vše potřebné, 

aby přežil a měl se dobře. Přesto to tak není. Na planetě Zemi žije už téměř 8 miliard obyvatel. Žijí 

na různých místech, v různých situacích a podle toho, co jim chybí, mají i různá přání.  

Žáci vyjmenovávají, co by si mohli lidé na Zemi přát.  

Např. Štěstí. Lásku. Televizi. Nové auto. Jídlo.  

Vyučující ukazuje fotografie a pokládá je kolem obrázku Zeměkoule.   

V zemi, která se jmenuje Ukrajina, si lidé přejí, aby na jejich domy nepadaly bomby a ve městech se 

nestřílelo. 

 

 

 

V zemi, která se jmenuje Sýrie, si lidé přejí střechu nad hlavou, stůl v kuchyni, kde by se mohli sejít  

u večeře, smát se a povídat si, protože se v této zemi válčí a lidé mají své domovy zničené.  

 

V Mosambiku nebo ve státě Sierra Leone si lidé přejí, aby nemuseli jejich děti chodit se zbraní 

v ruce a bojovat. 
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V Afghánistánu si děti přejí pouštět na střechách domů draky, ale nemohou, protože mají strach 

z lidí, kteří v zemi vládnou. 

 

Otázky k prohloubení tématu: 

Proč vzniká válka? Proč si lidé navzájem ubližují? Chtěl Bůh válku?   

Vyučující naslouchá výpovědím žáků. 

Bůh si nepřeje válku. Bůh chce, aby lidé žili na zemi v míru a v pokoji. 

Vyučující položí vedle obrázku Zeměkoule biblické úryvky o míru, pokoji a usmíření.  

„Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.“ (Žl 29,11) 

 

„Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá.“ (Iz 26,3) 

 

„Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej.“ (Iz 57,19) 

 

„Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou.“ (Iz 57,2) 
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„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky  

o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jr 29,11) 

 

„Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu,  

neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj.“ (Jr 29,7) 

 

Někteří lidé ale na tato slova o pokoji zapomněli a zapomněli na to, že se narodili pro to, aby 

společně tvořili svět, který bude krásný a naplněný láskou a přátelstvím. Bůh chce svět, kde budou 

žít lidé v míru.  

Žáci si pošlou košík s barevnými papírovými kytičkami. Každý žák položí kytičku na zem do kruhu a 

řekne, co by přál lidem na celém světě.  

SHRNUTÍ:  

PANE, TY, KTERÝ JSI VŠEMOHOUCÍ, PROSÍME TĚ, ZLOM V NÁS DOMÝŠLIVOST A NÁSILÍ, 

ODSTRAŇ Z NAŠICH SRDCÍ NENÁVIST A ROZDMÝCHEJ V NICH LÁSKU, ABY JIŽ ŽÁDNÝ 

NÁROD NA SVĚTĚ NEPOZNAL, CO JE VÁLKA.   

MODLITBA:  

BOŽE, PROSÍME  TĚ, ABY VŠICHNI LIDÉ… (ŽÁCI DOPLNÍ, CO PŘEJÍ VŠEM LIDEM NA ZEMI) 
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CO SLYŠÍ IZAR ZA OKNEM?  

TÉMA 

humanitární pomoc 

ČASOVÝ ROZSAH  

20 minut 

CÍLOVÁ SKUPINA  

žáci 1.–5. ročníků, smíšené skupiny žáků 1. stupně ZŠ 

POMŮCKY 

obrázky tváří dětí, obrázek s grafem, nahrávka Člověka v tísni 

https://open.spotify.com/show/4eqU3xxaTSXTmqZCIRiJQM?fbclid=IwAR0qE18d-

v3P8B5PWQJzyJhhaVDg27FsKXxFQDGKvXsABhwPpd0cOrIBlVU 

POPIS 

 

Žáci si pohodlně sednou, skloní hlavu na lavici nebo si mohou lehnout na koberec. Jednu až tři  

minuty budou naslouchat zvukům z okolí. Délku naslouchání vyučující přizpůsobí soustředění žáků  

a atmosféře ve třídě. Pak žáci společně pojmenují, co slyšeli.  

Vyučující položí na viditelné místo fotografie různých tváří. Žáci odhadují, co děti s takovým výrazem 

ve tváři mohou slyšet. Jaké zvuky a slova? 

     

     

     

  

 

 

 

Zvuky, které děti slyší v oblastech, kde se válčí, jsou křik, pláč, výbuchy, výstřely, sanitky, zvuky, které 

jim nahání strach.  

https://open.spotify.com/show/4eqU3xxaTSXTmqZCIRiJQM?fbclid=IwAR0qE18d-v3P8B5PWQJzyJhhaVDg27FsKXxFQDGKvXsABhwPpd0cOrIBlVU
https://open.spotify.com/show/4eqU3xxaTSXTmqZCIRiJQM?fbclid=IwAR0qE18d-v3P8B5PWQJzyJhhaVDg27FsKXxFQDGKvXsABhwPpd0cOrIBlVU
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Starším žákům pustíme nahrávku Člověka v tísni epizoda 1 a 6.  

Reflexe k aktivitě: 

 Jak ses cítil/a, když jsi zvuky slyšel? 

Změnit takovou situaci není v našich silách. Existují však organizace, které lidem strádajícím ve 

válce pomáhají. Takovým organizacím, které pomáhají v zemích, kde se válčí, se říká humanitární 

organizace. Lidé pracující v těchto organizacích jezdí lidem pomáhat přímo na místo, kde se válčí, 

anebo se starají o to, aby se darované peníze, dostali na místa, kde jsou nejvíce potřebné. Není v 

silách těchto organizací válku zastavit, ale umí lidem, kteří jsou válkou zasaženi, pomáhat a udělat 

taková opatření, aby jim bylo aspoň na chvíli dobře. Zajišťují lidem jídlo, přikrývky, zdroj pitné 

vody, přístřeší a pocit lidské blízkosti a útěchy. Lidem ve válce v Sýrii, nebo na Ukrajině pomáhá 

např. humanitární organizace Člověk v tísni. 

SHRNUTÍ: 

LIDÉ ŽIJÍCÍ V  OZBROJENÝCH KONFLIKTECH ZNAJÍ ZVUKY VÝBUCHŮ, ZBRANÍ, SIRÉN, KŘIKU 

A PLÁČE. LIDÉ, KTEŘÍ  MAJÍ ŠANCI A DAR ŽÍT V MÍRU, SI ČASTO NEUVĚDOMUJÍ,  

ŽE TO NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ . KDYŽ SI PŮJDETE VEČER  LEHNOUT, ZAPOSLOUCHEJTE SE 

DO ZVUKŮ Z  VENKU ZA OKNEM A PODĚKUJTE BOHU ZA TO, ŽE MŮŽETE V KLIDU USÍNAT.  
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CESTA DOMŮ  

TÉMA 

uprchlíci 

ČASOVÝ ROZSAH  

20 minut 

CÍLOVÁ SKUPINA  

žáci 1.–5. ročníku, smíšené skupiny žáků 1. stupně ZŠ 

POMŮCKY 

dvě lana, karta s textem 

POPIS 

 

V dnešní době stále častěji čteme na internetu, v novinách, slyšíme ve zprávách v rádiu a televizi 

zprávy, které můžeme vyjádřit a shrnout do jedné věty.  

Vyučující položí na viditelné místo napsanou větu. 

Na hranicích v zimě, bez jídla a vody, děti i dospělí čekají na okamžik, kdy budou moci přejít hranice 

a dostat se do cizí země.  

 

Víte, jak se jmenují lidé, kteří z důvodu války, přírodní katastrofy (zemětřesení, povodeň, požár, 

tsunami…) nebo pronásledovaní kvůli tomu, že vyznávají jiné náboženství, mají jinou barvu pleti, 

nebo patří k jiné politické straně, museli opustit své domovy a hledat nový domov v cizí zemi?  

Uprchlíci, utečenci 

Otázky k prohloubení tématu: 

 Proč lidé utíkají z místa, kde je jejich domov, kde to znají, kde mají své kamarády, blízké, 

rodinu? 

 Proč nesmějí vstoupit do cizí země? 

Žáci odpovídají. Např. Je tam válka. Nemají tam vodu. Nemají práci a peníze a jídlo.  

Vyučující položí na zem vodorovně tak dva metry od sebe dvě lana. Jedna část bude představovat 

zemi jako „domov“. Část uprostřed „hranice“ a třetí část „cizí zemi“.  

Každý žák má možnost se postavit v části „domov“ a říci, proč už v této zemi nemůže dále bydlet (žáci 

si vymyslí důvody), potom překročí lano a vstoupí na „hranice“ a řekne, proč nemůže jít do cizí země, 

kdo nebo co mu v tom brání. Když vstoupí do „cizí země“, řekne, co je pro něho v cizí zemi těžké, co 

musí překonat.  

Otázky k reflexi: 
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 Jak sis při této aktivitě připadal/a?  

 Jak by ses cítil, kdyby si dneska večer se musel sbalit věci a opustit svůj domov? Co by ti 

pomohlo? Co by ti dodávalo sílu?  

 Co by asi lidem bez domova řekl Bůh?  

Jak by zněla zpráva v novinách, která by znamenala naději a dobro pro všechny ty, kteří utíkají ze 

svých domovů?  

Změň obsah následující věty tak, aby se nové znění věty stalo pro uprchlíky a běžence nadějí. „Na 

hranicích v zimě, bez jídla a vody, děti i dospělí čekají na okamžik, kdy budou moci přejít hranice a 

dostat se do cizí země.“ 

Např. Lidé nemuseli opustit svoje domovy, protože se v zemi už neválčí. Lidé na útěku přišli do nové 

země a bylo jim zajištěno ubytování.  

MODLITBA:  

KAŽDÝ DEN OPOUŠTÍ SVŮJ DOMOV MNOHO LIDÍ , PROTOŽE TAM NEJSOU V  BEZPEČÍ. 

BOŽE, PROSÍME ZA TY, KTEŘÍ ZTRATILI SVŮJ DOMOV. OCHRAŇUJ JE A POMOZ JIM SE 

VRÁTIT NEBO  NAJÍT NOVÝ DOMOV.  
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MÍR JE PRO MĚ, KDYŽ…  

TÉMA 

mír a pokoj v každodennosti 

ČASOVÝ ROZSAH  

20 minut 

CÍLOVÁ SKUPINA  

žáci 1.–5. ročníku, smíšené skupiny žáků 1. stupně ZŠ 

POMŮCKY 

karty s napsanými větami, pro každého žáka karta s textem „Mír je pro mě, když…“ 

POPIS 

 

Vyučující položí na viditelné místo karty s větami. Žáci jednotlivé věty přečtou nahlas: 

Všichni sedíme u stolu a povídáme si. 

V noci, když usínám, dívám se z okna a pozoruji hvězdy. 

Dneska jsem dostal k narozeninám ve škole dárek. 

Sestra mi pomohla s domácím úkolem. 

Když maminka přišla domů z práce, uvařila jsem jí čaj a povídaly jsme si spolu. 

Po obědě jsme snědli výborný babiččin jablečný koláč. 

Kamarádka mi vyprávěla, co zažila o prázdninách.  

Tatínek pověsil na balkóně krmítko a já pozoruji ptačí návštěvníky. 

Večer, když už jsem v pyžamu, koukáme všichni na pohádku.  

Když se večer společně modlíme, maminka mě vždycky pohladí.  

Nad naším domem často sedím na louce a jen tak se dívám do údolí. 

Co mají tyto věty společné?  

Např. Je v nich něco hezkého. Nikdo se ani v jedné nehádá.  

Tyto věty mají společného také to, že všechny vyjadřují dobrou a pokojnou náladu. Možná byste 

k nim ještě podle sebe nějakou přidali, možná byste i nějakou ubrali. 

Kdo chce, může říct, kterou kartičku by dal pryč a proč. 

Pak vyučující položí na viditelné místo pro každého žáka kartu s nápisem: 

 

Mír a pokoj je pro mě, když… 

 

Žáci si je mohou rozebrat a větu dokončit. Pak si je přečteme a přidáme k ostatním větám z úvodu.  
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SHRNUTÍ:   

MÍR, TO NENÍ JEN OKAMŽIK BEZ BOJE A VÁLKY. MÍR VYTVÁŘÍME KAŽDÝ DEN, V  KAŽDÉM 

OKAMŽIKU TÍM, ŽE SE SNAŽÍME ŽÍT  S DRUHÝMI LIDMI V  PŘÁTELSTVÍ  

A POROZUMĚNÍ.  

MODLITBA:  

BOŽE, PROSÍME ZA MÍR. AŤ JE NA ZEMI CO NEJVÍCE LIDÍ, KTEŘÍ MOHOU…  

(ŽÁCI PODLE SVÝCH KARTIČEK DOPLŇUJÍ, CO JE PRO NĚ ZNAMENÁ POKOJ A MÍR) 


