
Narození – při narození dostává každý jméno, které může celý život hrdě nosit.  

Sem napiš to své _____________________________________. 

Křtitelnice je nádoba na svěcenou _________. Tato ________ se po-

užívá při slavnosti, které se říká _____________. Při něm se člověk se 

při něm stává křesťanem. Na připomínku této události si věřící při vstupu 

do kostela smáčí v křtitelnici prsty a křižují se. 

Dětství – co podle tebe potřebuje dítě ve věku 5 let nejvíce? 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

Soška Pražského Jezulátko představuje Ježíše ve věku okolo 5 let, pochází ze Španěl-

ska, je ze dřeva, ______________ a plátna. Má přes ________ šatiček.   

Dospělost – každý člověk se musí často v něčem rozhodovat. A někdy je 

správně i více než jedna možnost. I ty teď zkus rozhodnout, která zpráva je pro které-

ho člověka dobrá. Ke každému člověku přiřaď jednu zprávu (napiš k němu číslo zprá-

vy), stejnou zprávu můžeš napsat k více lidem. Přemýšlej, proč tě to napadlo. 

 

 Maminka 

 Dítě žijící na vesnici ve  

  Středoafrické republice 

 Dítě jako ty 

 Dědeček 

 Mladý programátor na vozíčku 

 Ukrajinka žijící v České republice 

 

1.k snídani budu mít chleba s máslem 

2.získal(a) jsem dobrou práci 

3.mám nový počítač 

4.postavili novou trasu metra 

5.v metru postavili nový výtah 

6.doktor mi řekl, že jsme zdravý(á) 

7.dneska se uvidím s kamarády 

8.večer bude pršet 

9.postavili novou školu 

10.skončila válka 

Ambon je místo v kostele, odkud se čtou dobré zprávy. Křesťané tu čtou z knihy, která se jme-

nuje __________ a která se dělí na dvě hlavní části – Starý zákon a _________ zákon. 

topy 



• Stáří – staří lidé potřebují často naši pomoc. S čím jim můžeš pomoc ty? 

_______________________________________________________________ 

 A s čím myslíš, že můžou pomoc oni mladším lidem, třeba tobě nebo tvým rodičům? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Krypta – je podzemní sklepení pod ____________________, kde se dříve pohřbívalo. 

… na konci každého života přichází smrt. Ale tím nemizíme z tohoto světa úplně – zůstávají tu po 

nás lidé, kteří nás znali, věci, které jsme udělali, slova, která jsme řekli… Abychom stihli za život 

udělat všechny věci, které chceme, je potřeba na nich začít pracovat už teď. Dolů na pergamen 

napiš, co chceš stihnout udělat, zažít nebo třeba vidět příští rok.  

Projekt Stopy - Objevování stop lidí minulosti a současnosti 
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