
  Osnova pro společné zaměstnání v roce 2010

  Vím, že můj Spasitel žije
  „Já vím, že vykupitel můj živ jest, a že v den nejposlednější nad prachem se postaví.“

(  Job 19:25. )  



ii

 Pokyny týkající se společného 
zaměstnání a vystoupení dětí 
na shromáždění svátosti 

  Tip:  Budete-li povzbu-
zovat děti, aby se učily 
z písem, pomůže jim to 
vypěstovat si celoživotní 
lásku ke slovu Božímu. 
Každý týden si naplá-
nujte, jak povzbudíte 
děti, aby písma použí-
valy a učily se z nich. 
Některé děti možná 
písma nemají. Jiné děti 
možná ještě neumějí 
číst. Činnosti povzbuzu-
jící studium uvedené 
v této osnově a tipy pro 
výuku uvedené na 
straně 7, 12 a 18 vám 
poskytnou náměty, 
jak písma při výuce 
používat. 

 Vážená předsednictva Primárek a vedoucí hudby,

  v tomto roce máte příležitost pomoci dětem pocítit a pochopit, jak je náš Spasitel Ježíš 
Kristus velmi miluje. Prostřednictvím svědectví Ducha Svatého děti poznají, že díky ústřední 
roli Ježíše Krista v plánu našeho Nebeského Otce v Něj mohou mít víru. Děti se také naučí, 
že jejich víra bude sílit tak, jak budou dodržovat přikázání, sloužit, sdílet evangelium, řídit 
se Spasitelovým příkladem a připravovat se na Jeho Druhý příchod.

  Děkujeme vám za vaši věrnou oddanost. Modlíme se za vás a máme důvěru ve vaši schopnost 
milovat děti, učit je evangeliu Ježíše Krista a pomáhat jim žít podle jeho zásad.

  Generální předsednictvo Primárek 

 Pokyny pro společné zaměstnání

   Výuka evangelia

  Tuto brožuru používejte při přípravě na výuku 
každotýdenních 15minutových lekcí určených 
pro společné zaměstnání. Tyto lekce můžete 
doplnit z dalších materiálů schválených Církví, 
například z časopisů  Friend  nebo   Liahona . 
Následující pokyny vám pomohou při pláno-
vání a výuce těchto lekcí.

   Mějte rádi ty, které učíte.  Projevujte dětem lásku 
tím, že budete znát jejich jména a budete mít na 
paměti jejich zájmy, talenty a potřeby.

   Učte nauce pomocí Ducha.  Při přípravě lekcí 
se modlete o vedení a snažte se posílit své 
svědectví o zásadách, jimž budete učit. To 
vám pomůže učit pomocí Ducha.

   Povzbuzujte k pilnému studiu.  Tato brožura 
vám má pomoci dozvědět se nejen to,  čemu  
máte učit, ale také to,  jak  máte učit a jak 
povzbuzovat k pilnému studiu. Vaše výuka 
nauce bude efektivnější, pokud během každé 
lekce uděláte tyto tři věci:

     1.     Představte nauku.  Jasně vysvětlete 
nauku, které se děti budou učit. Zvažte, 
jak toho můžete dosáhnout slovně nebo 
pomocí vizuálních pomůcek. (Několik pří-
kladů najdete v lekci pro 1. týden v březnu 
a pro 1. týden v červenci.)

     2.     Napomáhejte porozumět nauce.  
Pomozte dětem hlouběji porozumět nauce 
tím, že budete používat rozmanité vyučovací 
metody, jež je vtáhnou do učení, jako je zpěv 
písní, názorné předvádění a četba písem.

     3.     Podněcujte uplatňování nauky.  Dávejte 
dětem příležitosti uplatnit nauku v životě. 
Uvažujte o tom, jak by mohly vyjádřit svůj 
vztah k nauce nebo jak by si v souvislosti 
s ní mohly stanovit nějaký cíl.

    Tato brožura obsahuje kompletní lekce jen pro 
určité týdny tohoto roku. Pro ostatní týdny při-
náší jen náměty k lekcím. Tyto náměty doplňte 
vlastními nápady. Různé nápady můžete získat 
tím, že si přečtete jiné lekce v této brožuře. Čas 
během páté neděle využijte pro zopakování 
předchozích lekcí. Při plánování a přípravě 
činností pro lekce vás může vést Duch.

  Při přípravě lekce spolupracujte s vedoucí 
hudby. Zpěv písní vám pomůže zdůraznit 
nauky, jimž učíte. Občas můžete požádat uči-
tele a jejich třídy, aby vám s výukou evangelia 
částečně pomohli.

  V některých lekcích se navrhuje, abyste k účasti 
na Primárkách pozvali hostující řečníky. Než tyto 
osoby k účasti na Primárkách pozvete, je třeba 
nejprve získat svolení biskupa nebo presidenta 
odbočky.

  Lekce jsou vždy doplněny několika tipy 
pro učitele, které vám pomohou zlepšit vaši 
schopnost učit. Lekce obsahují také obrázky a 
fotografi e, jež vám pomohou představit si, jak 
určitá činnost vypadá. I když rozvíjení vašich 
dovedností učit je důležité, nakonec to bude 
právě vaše duchovní příprava a svědectví, 
jež přizvou Ducha, aby tyto nauky potvrdil 
v srdci dětí.
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  Vystoupení na 

shromáždění svátosti

  Není nutné, aby všechny děti 
dostaly úlohu, v níž budou 

mít předepsáno, co mají 
říkat. Existují rozmanité 

způsoby, jak se děti mohou 
zapojit a vytvořit působivé 

vystoupení.  

  Tip:  Další pomůcky pro 
výuku, jako jsou omalo-
vánky, příběhy a čin-
nosti, můžete nalézt 
v časopisech  Friend  a 
  Liahona.  Tyto zdroje 
používejte k doplnění 
svých lekcí. 

Tip: Další pomůcky p

    Čas vyhrazený zpěvu

  Hudba má v   Primárkách navodit uctivou 
atmosféru, učit evangeliu a pomáhat dětem 
pociťovat Ducha Svatého, a také radost, kterou 
zpěv přináší. Během společného zaměstnání 
máte věnovat 20 minut nácviku písní. To vám 
poskytne dostatek času na nácvik nových 
písní a na to, abyste dětem pomohli pocítit 
radost ze zpěvu.

  Tato brožura obsahuje novou píseň, které se 
děti budou učit v tomto roce (viz strany 28–29). 
Obsahuje také oddíl nazvaný „ Jak používat 
hudbu v Primárkách“ (viz strany 26–27) a 
další náměty, jak učit děti písním (viz strany 
3, 5, 9 a 15).  

 Pokyny pro vystoupení na shromáždění svátosti

  Vystoupení dětí na shromáždění svátosti se pod 
vedením biskupa nebo presidenta odbočky 
koná v posledním čtvrtletí roku. Začátkem roku 
se sejděte s rádcem v biskupstvu nebo v před-
sednictvu odbočky, který dohlíží na Primárky, 
a prodiskutujte s ním předběžné plány. Až vše 
naplánujete, požádejte ho o souhlas s   koneč-
nými plány.

  Vystoupení naplánujte tak, aby děti předvedly 
program založený na měsíčních tématech spo-
lečného zaměstnání. V průběhu roku si veďte 
poznámky o proslovech, zážitcích a zkušenos-
tech jednotlivých dětí, jež můžete použít při 
vystoupení. Až budete plánovat, jak se děti 

podělí o to, čemu se naučily o tématu pro tento 
rok, přemýšlejte o tom, jak mohou shromáždě-
ným pomoci zaměřit se na nauky evangelia, 
kterým budou učit.

  Při plánování vystoupení mějte na paměti tyto 
pokyny:

    •   Nacvičujte vystoupení tak, aby děti nemusely 
zbytečně trávit nácvikem čas mimo výuku ve 
třídě nebo mimo svou rodinu.

    •   Pro shromáždění svátosti nejsou vhodné 
vizuální pomůcky, kostýmy a audiovizuální 
materiály.   

 Zdroje použité v této příručce

  V celé brožuře jsou jednotně použity tyto 
zkratky:

CS Children’s Songbook 

UNVP Učení – není většího povolání 

  Mnoho lekcí obsahuje náměty pro použití 
obrázků. Obrázky můžete nalézt v  Knize 
obrázků z evangelia,  v Obrazech z evangelia, 
v souborech obrázků z   příruček pro Primárky, 
v časopisech Církve a na internetové adrese 
images.lds.org. 

 Studijní osnovy pro rok 2010

   Všeobecné studijní osnovy

  Jesle:  Behold Your Little Ones;  Sluneční paprsek: 
Primárky 1;  Rozhodni se správně 4–7: 
 Primárky 2;  Stateční 8–11:  Primary 6 

    Základní studijní osnovy

  Sluneční paprsek:  Primárky 1;  Rozhodni 
se správně 4–7:  Primárky 2;  Stateční 8–11: 
 Primárky 4   
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Leden   Věříme v   Boha, Věčného Otce, 
a v Jeho Syna, Ježíše Krista.
  „Věříme v Boha, Věčného Otce, a v Jeho Syna, Ježíše Krista, a v Ducha Svatého.“ 
( Články víry 1:1 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku předsta-

víte a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti 

dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Bůh je Otec mého ducha.

 Píseň: „Můj Spasitel 
má mě rád“
   (strany 28–29 v této 

osnově)  

  Názorné pomůcky

  „Názorné pomůcky 
vztahují nehmotné zásady 
k dobře známým hmotným 
předmětům.“ ( UNVP,  177.) 

Tato názorná pomůcka 
pomůže dětem porozumět 

podstatě jejich ducha 
ve vztahu k jejich 
fyzickému tělu.  

  Tip:  Naplánujte si, jak 
dětem nauku  představíte  
a jak jim pomůžete ji 
 pochopit  a  používat  
v životě. Zvažte, jak 
můžete dát dětem 
příležitost:
    •   Diskutovat o nauce.
    •   Číst verše vztahující se 

k nauce.
    •   Představit si nauku.
    •   Zpívat písně vztahující 

se k nauce.
    •   Provést fyzickou čin-

nost vztahující se 
k nauce.   

  Tip:  Při přípravě společ-
ných zaměstnání se 
modlete o vedení Ducha 
a usilujte o Jeho vliv. 
Budete-li se s Ním při-
pravovat a budete-li 
s Ním učit, Duch bude 
potvrzovat pravdivost 
toho, čemu učíte. 

   Představte nauku  (sledování názorné 

pomůcky):   Ukažte dětem několik rukavic růz-
ného vzhledu a podotkněte, že každá rukavice 
vypadá jinak, tak jako každý z nás vypadá 
jinak. Vysvětlete, že nehledě na to, jak odlišně 
vypadáme, máme všichni v těle ducha a tento 
duch nám dává život. Předveďte to na tomto 
příkladu: rukavici si navlékněte a pohybujte 
prsty. Vysvětlete, že rukavice je jako naše tělo 
a ruka je jako náš duch. Požádejte děti, aby 
poslouchaly, zda uslyší odpověď na otázku 
„Kdo je Otec mého ducha?“, a přečtěte jim 
první dvě věty z  Malachiáše 2:10 . Napište na 
tabuli „Bůh je Otec mého ducha“. Požádejte 
děti, ať to s vámi přečtou. Vysvětlete, že 
všichni jsme součástí jedné velké rodiny – 
rodiny Boží.

   Napomáhejte porozumět nauce  (zpěv 

písně):   Ukažte obrázek rodiny a vysvětlete, že 
když nás Nebeský Otec poslal na zem, poslal 
nás do rodiny. Požádejte děti, aby zvedly tolik 
prstů, kolik je osob v jejich rodině. Řekněte 

dětem, že si zazpívají píseň, která učí o jejich 
nebeské rodině a o jejich pozemské rodině. 
Požádejte jedno dítě, aby opustilo místnost, a 
vyzvěte ostatní děti, aby vybraly místo, kam 
ukryjí obrázek rodiny. Vybídněte dítě, aby se 
vrátilo do místnosti a aby obrázek rodiny hle-
dalo, a ostatní děti ať při tom zpívají píseň „ Jsem 
dítě Boží“ ( PPD,  č. 1). Když bude dítě daleko 
od obrázku, ať děti zůstanou sedět. Jakmile se 
k němu bude přibližovat, ať si děti postupně 
stoupají. Podle časových možností to zopakujte 
i s ostatními dětmi. Diskutujte o poselství písně 
a vydejte svědectví o důležitosti rodin.

   Podněcujte uplatňování nauky  (pohled 

do zrcadla):   Ať se děti jedno po druhém podí-
vají na sebe do zrcadla. Řekněte jim, že si 
pokaždé, když se podívají 
do zrcadla, mají připo-
menout, že vidí dítě 
Boží.
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  Děti si rády prohlížejí 
své výtvarné práce. 

Vyrobíte-li krabici na 
papírové role, můžete ji 

využít i v dalších lekcích. 
Tuto činnost lze provést 

také tak, že obrázky 
slepíte k sobě lepicí 
páskou, aby vznikl 
jednoduchý svitek.  

  Tip:  Starší Dallin H. 
Oaks řekl: „ Je třeba, aby-
chom více využívali naše 
náboženské písně 
k tomu, aby nás sladily 
s Duchem Páně, aby 
nás sjednotily a pomohly 
nám při výuce i studiu 
naší nauky.“ (Conference 
Report, Oct. 1994, 13; 
nebo   Ensign,  Nov. 1994, 
12.) Studujte tipy a čin-
nosti uvedené v této 
osnově, čímž se naučíte, 
jak můžete různě využí-
vat hudbu při společném 
zaměstnání. 

   Napomáhejte porozumět nauce  (četba 

písem):   Na tabuli připevněte tři obrázky: Jan 
křtí Ježíše, Kristus se zjevuje Nefi tům a První 
vidění. Rozdělte děti do tří skupin a každé 
skupině dejte jeden z   těchto úryvků z písem: 
 Matouš 3:16–17 ;  3.   Nefi  11:6–8 ;  Joseph Smith–
Životopis 1:17 . Požádejte je, aby o těchto 

verších diskutovaly ve skupinách a poté aby 
ostatním dětem řekly: 1. o jakou událost se 
jedná, 2. co Nebeský Otec řekl, a 3. jak by se 
cítily, kdyby tam byly. Vyzvěte některé dítě, 
aby přečetlo  Jana 5:39 . Vysvětlete, že když 
čteme písma a modlíme se, můžeme získat 
svědectví, že Ježíš Kristus je Syn Boží.

    2. týden: Ježíš Kristus je Syn Boží.

    3. a 4. týden: Nebeský Otec a Ježíš Kristus mě mají rádi.

   Napomáhejte porozumět nauce  (hra 

s hádankou a zpěv):   Požádejte pianistku, aby 
zahrála první dva tóny písně, která nás učí o 
lásce Nebeského Otce a Ježíše Krista k nám, a 
vyzvěte děti, aby hádaly, o jakou píseň se jedná. 
Přidávejte po jednom tónu, dokud děti název 
písně neuhodnou. Píseň si společně zazpívejte 
a poté diskutujte o tom, čemu nás tato píseň učí 
o lásce Nebeského Otce a Ježíše Krista k nám. 
Odpovědi dětí pište na tabuli. Toto zopakujte u 
všech písní. Můžete použít tyto písně: „Vím, že 
Bůh mne miluje“ ( ZNPPD 2,  č. 68), „Děkuji Ti, 
drahý Otče“ ( PPD,  č. 4), „Spasitel má mě rád“ 
( PPD,  č. 24) a „ Jsem dítě Boží“ ( PPD,  č. 1).

   Podněcujte uplatňování nauky  (kreslení):   
Každému dítěti dejte list papíru a požádejte je, 
ať nakreslí jeden příklad toho, jak vědí, že je 
Nebeský Otec a Ježíš Kristus mají rádi. Můžete 
dětem připomenout myšlenky, které jste 

napsali na tabuli při činnosti uvedené výše. 
Obrázky slepte lepicí páskou a společně si je 
prohlédněte pomocí krabice na papírové role 
(viz  UNVP,  166) nebo je postupně odvíjejte jako 
svitek. Požádejte pianistku, ať při prohlížení 
obrázků hraje jednu z výše uvedených písní.

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (výuka pomocí 

fyzické činnosti):   Na lístky papíru napište 
několik příkladů toho, jak Nebeský Otec pro-
jevuje lásku nám a jak my projevujeme lásku 
Jemu. Lístky vložte do nádoby a nechte děti, 
ať je jeden po druhém vytahují. Každý lístek 
nahlas přečtěte. Bude-li to něco, co ukazuje 
lásku Nebeského Otce k nám, ať děti zvednou 
ruku. Ukazuje-li to naši lásku k Nebeskému 
Otci, ať si položí ruce na srdce.

    Náměty pro vedoucí hudby

  Chcete-li dětem pomoci naučit se písni „Můj 
Spasitel má mě rád“ (strany 28–29 v této 
osnově), můžete to udělat takto:

  Ukažte obrázek Spasitele, jak žehná nefi tským 
dětem, a vlastními slovy vyprávějte dětem pří-
běh z  3.   Nefi ho 17:11–24 . Zazpívejte dětem 
první dva řádky písně a předveďte pohyb, 

kterým doprovodíte slova „k sobě si zavolal 
děti“ (například rukou naznačujte, jak je 
k sobě přivolává). Vyzvěte děti, aby zpívaly 
a aby tento pohyb dělaly s vámi. Vybídněte 
děti, aby vymyslely pohyby, které se hodí 
k dalším řádkům písně. Pak píseň společně 
zazpívejte a doprovoďte ji pohyby.  
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   Představte nauku  (učení se článku víry 

nazpaměť):   Na tabuli napište třetí článek víry 
a vybídněte děti, aby ho s vámi několikrát 
zopakovaly. Krátce vysvětlete slova, kterým 
děti nerozumějí. (Například Usmíření je to, co 
Ježíš udělal, abychom mohli činit pokání a vrá-
tit se k Bohu.) Smažte jedno nebo dvě slova a 
znovu ho společně zopakujte. Opakujte to tak 
dál, aby se ho děti naučily nazpaměť.

   Napomáhejte porozumět nauce  (předve-

dení příběhu):   Vyprávějte následující příběh 
a vybídněte děti, aby se postavily a předvedly 

ho společně s vámi. „ Jeden muž šel po cestě 
 (přešlapujte na místě).  Spadl do hluboké jámy 
 (sedněte si).  Ze všech sil se snažil dostat ven, 
ale nešlo to  (znázorňujte, že se snažíte dostat 
ven).  Volal o pomoc  (tiše zavolejte o pomoc). 
 Toutéž cestou šel jiný muž. Uslyšel, jak někdo 
volá o pomoc  (znovu zavolejte tiše o pomoc).  
Spustil do jámy žebřík. Muž vylezl z jámy po 
žebříku  (znázorňujte, že lezete po žebříku).  
Muž byl zachráněn.“ Diskutujte o tom, jak se 
asi tento muž cítil, když spadl do jámy, a jak 
se cítil potom, když ho druhý muž zachránil. 
Řekněte dětem, že když děláme něco špatného 

    2. a 3. týden: Prostřednictvím usmíření Ježíše Krista může být celé 
lidstvo spaseno.

   Napomáhejte porozumět nauce  (výuka 

pomocí obrázků a četba písem):   Po místnosti 
rozmístěte obrázky Poslední večeře, Kristus 
v Getsemanech, Ukřižování a Vzkříšení. Ukažte 
na obrázky a řekněte dětem, že to jsou události 
z posledního týdne Spasitelova života. Řekněte 
dětem, že přečtete verš, který se vztahuje k jed-
nomu z obrázků. Požádejte je, ať se v tichosti 
snaží přijít na to, který obrázek se hodí k tomuto 
verši. Přečtěte  Lukáše 22:13–14, 19–20 . Ať se 

všichni postaví a otočí se čelem k odpovídajícímu 
obrázku. Diskutujte o tom, co se na obrázku 
děje. Totéž zopakujte s ostatními obrázky 
(Getsemany:  Lukáš 22:39–44 ; Ukřižování:  Lukáš 
23:33–34, 46 ; Vzkříšení:  Jan 20:11–18 ). Zazpívejte 
píseň, například „He Sent His Son“ ( CS,  34–35) 
nebo „Vím, že můj Otec žije“ ( PPD,  č. 3). Vydejte 
svědectví, že Ježíš pro nás zemřel, abychom 
mohli opět žít s Nebeským Otcem.

Únor   Ježíš Kristus je můj Spasitel 
a Vykupitel
  „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, 
kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ ( Jan 3:16 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku předsta-

víte a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti 

dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Ježíš Kristus je můj Spasitel a Vykupitel.

 Píseň: 
„He Sent His Son“
   ( CS,  34–35)  

  Tip:  Děti budou nauky 
chápat lépe, když si je 
budou moci spojit 
s něčím, co již znají. 
Na začátku každé lekce 
zopakujte nauku, které 
se děti učily předchozí 
týden, a spojte ji s prav-
dami, jimž budete učit 
nyní. 

  Učení se 

prostřednictvím 

pohybu

  Děti se toho naučí více a 
pamatují si to pak déle, 

je-li učení spojeno 
s tělesným pohybem.  
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    Náměty pro vedoucí hudby

   Napomáhejte porozumět nauce  (výuka 

pomocí obrázků a hra s hádankou):   Rozdělte 
děti do skupin a každé skupině dejte obrázek 
nějaké události vztahující se ke Vzkříšení 
(můžete použít například obrázek Ukřižování, 
Ježíšova pohřbení, prázdné hrobky, Marie se 
vzkříšeným Pánem a Ježíše, jak ukazuje své 
rány učedníkům). Řekněte jim, ať obrázek 

neukazují ostatním skupinám. Každou skupinu 
požádejte, aby jmenovala několik věcí, které 
ostatním dětem pomohou uhodnout, co se na 
obrázku děje. Až to uhodnou, ukažte obrázek 
ostatním skupinám. Vysvětlete, že díky tomu, 
že Ježíš Kristus byl vzkříšen, budeme vzkříšeni 
my všichni.

  Chcete-li dětem pomoci naučit se píseň „He Sent 
His Son“ ( CS,  34–35), můžete to udělat takto:

    •   Požádejte děti, aby při zpívání počítaly na 
prstech, kolikrát narazí na slova „poslal 
svého Syna“, nebo ať se postaví, až budou 

zpívat otázky, a ať si sednou, až budou zpívat 
odpovědi.

    •   Rozdělte děti do dvou skupin. První polovina 
ať zpívá otázky a druhá polovina ať na to rea-
guje zpíváním odpovědí.    

    4. týden: Ježíš Kristus byl vzkříšen, a stejně tak budu vzkříšen i já.

neboli hřešíme, je to totéž, jako kdybychom 
spadli do hluboké jámy, z které sami nedoká-
žeme vylézt. Ukažte obrázek Ježíše a řekněte 
dětem, že stejně jako někdo pomohl onomu 
muži dostat se z jámy, Ježíš Kristus může 
pomoci nám a zachránit nás, tak abychom 
se mohli vrátit k našemu Nebeskému Otci a 
opět žít s Ním.

   Podněcujte uplatňování nauky  (četba 

verše a diskuse o něm):   Vyzvěte děti, aby 
přečetly  Almu 7:11–12  a aby vyhledaly, co pro 
nás Ježíš udělal. Požádejte několik dětí, aby 
řekly, co našly. Řekněte dětem, že Ježíš rozumí 
tomu, jak se cítíme, když nám někdo ublížil, 
když jsme smutní, když se bojíme nebo když 
jsme nemocní a není nám dobře. Může nám 
pomoci tyto těžkosti překonat. Na tabuli napište 
tato prohlášení:

  Jsem vděčný(á) za Spasitele, protože  .

  Spasitel mi pomůže  .

  Vyzvěte několik dětí, aby řekly, jak by tyto věty 
doplnily, nebo ať každé dítě řekne svou odpověď 
tomu, kdo sedí vedle něho.

   Napomáhejte porozumět nauce  (převy-

právění příběhů z písem):   Řekněte dětem, že 
v písmech je mnoho příběhů o lidech, kteří byli 
požehnáni díky Usmíření. Vyprávějte několik 
takových příběhů. Můžete dětem vyprávět napří-
klad o Almovi mladším (viz  Alma 36:5–27 ), o 
Pavlovi (viz  Skutkové apoštolů 8:1–3 ;  9:1–20 ) a 
Enosovi (viz  Enos 1:1–8 ). Když příběh dokon-
číte, znovu ho s dětmi zopakujte. Hoďte kuličku 
zmačkaného papíru jednomu dítěti a požádejte 
ho, aby řeklo jednu věc, která ho v příběhu zau-
jala. Pak ať vám dítě hodí papírovou kuličku 
zpět. Pokračujte tak dlouho, dokud děti nevy-
jmenují většinu důležitých detailů z příběhu. 
Vydejte dětem svědectví o Usmíření.

  Děti se rády 

zapojují do učení.

  Při plánování společných 
zaměstnání zvažte, jak můžete do 
vzdělávacích činností zapojit co 

nejvíce dětí. Tato činnost například 
zapojuje malou skupinu dětí, a ne 

jen jedno nebo dvě děti.  

  Tip:  Děti se učí prostřed-
nictvím pohybu a čin-
nosti. Když vyprávíte 
příběh, zapojte děti tak, 
že je necháte vykonávat 
jednoduché činnosti 
a pohyby. Po skončení 
činnosti můžete dětem 
pomoci připravit se na 
další krok ve výuce tím, 
že činnost nebo hru ucti-
vým způsobem ukončíte. 
Například děti požádejte, 
aby zazpívaly několik 
řádků písně pomalu, 
nebo držte ruce před 
sebou mírně rozpažené 
a požádejte děti, aby vás 
při zpěvu sledovaly. 
Čím více přiblížíte ruce 
k sobě, tím tišší bude 
jejich zpěv. Poděkujte jim 
za uctivost. 
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   Představte nauku  (seřazení zpřeházených 

slov do správného pořadí):   Na jednotlivé 
pruhy papíru napište po jednom tato slova: 
Proroci, jsou, povoláni, Bohem. Pruhy rozdejte 
čtyřem dětem. Postavte je před ostatní děti tak, 
aby slova nebyla ve správném pořadí. Vyzvěte 
ostatní děti, ať slova seřadí správně. Společně 
si větu zopakujte.

   Napomáhejte porozumět nauce  (četba 

písem):   Připravte si několik bodů jako nápo-
vědu k tomu, jak byli Mojžíš, Lehi a Joseph 
Smith povoláni Bohem. Například o Mojžíšovi 
můžete říci: „Byl jsem povolán Bohem tím, že na 
mě promluvil z hořícího keře“; „Bůh mě povolal, 
abych napsal prvních pět knih Bible“; a „Bůh 
mě povolal, abych vyvedl Jeho lid z Egypta“. 
Vyberte tři děti, které budou představovat tyto 
proroky, a požádejte je, aby ostatním dětem 
přednesly jednotlivé body nápovědy. Požádejte 
děti, aby se přihlásily, až si budou myslet, že 
vědí, o jakého proroka se jedná. Ať děti řeknou 

odpověď společně. Vždy, když děti některého 
proroka poznají, přečtěte si o něm něco z písem 
(Mojžíš:  Exodus 3:4–5 ; Lehi:  1.   Nefi  1:5–6 ; 
Joseph Smith:  Joseph Smith–Životopis 1:16–17 ). 
Zdůrazněte, že Mojžíš byl povolán Bohem, Lehi 
byl povolán Bohem a Joseph Smith byl povolán 
Bohem. Řekněte dětem, že všichni proroci jsou 
povoláváni Bohem.

   Podněcujte uplatňování nauky  (diskuse 

o nápadech a jejich předvedení):   Zeptejte 
se dětí: „Kdo je nyní naším prorokem?“ 
Ukažte obrázek současného presidenta Církve. 
Vysvětlete, že byl povolán Bohem. Požádejte 
děti, ať ve skupinách podle tříd diskutují o 
tom, jak mohou současného proroka následo-
vat. Požádejte jedno dítě z každé třídy, aby se 
postavilo dopředu a předvedlo jednu věc, o 
níž diskutovaly ve skupině. Vybídněte ostatní 
děti, aby se snažily uhádnout, o co jde. Toto 
dítě požádejte, aby řeklo, jak mu tento způsob 
následování proroka požehná v životě.

    2. týden: Proroci svědčí o Ježíši Kristu.

Březen   Bůh hovoří 
skrze proroky
  „[On] mluvil skrze ústa proroků svých svatých, kteříž byli od věků.“ 
( Lukáš 1:70 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Plánujte, jak můžete pro děti nauku 

srozumitelně představit a jak jim můžete pomoci ji pochopit a používat ji v životě. 

Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu 

pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Proroci jsou povoláni Bohem.

 Píseň: 
„Následuj proroka“
   ( PPD,  č. 37)  

  Tip:  Děti budou pociťo-
vat Ducha, když budou 
moci mluvit o tom, jak 
chápou zásady evange-
lia. To, čemu se naučily, 
mohou vyjádřit slovy, 
výtvarnou prací nebo 
zpěvem. 

6

   Napomáhejte porozumět nauce  (výuka 

pomocí obrázků a četba písem):   Před spo-
lečným zaměstnáním připevněte na tabuli 

obrázek Ježíše Krista a obrázek zakryjte obrázky 
následujících proroků: Izaiáše, Jana Křtitele, 
Nefi ho a Josepha Smitha. Každé třídě přidělte 

    Představte nauky

 Když provádíte nějakou 
činnost, představte 
nauku, které učíte. 

To dětem pomůže lépe jí 
porozumět a používat ji.

Klikněte zde pro pruhy papíru.

Proroci 

jsou 

povoláni 

Bohem
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    3. týden: Následujeme-li proroka, jsme v bezpečí.

   Napomáhejte porozumět nauce  (výuka 

pomocí fyzické činnosti):   Ukažte obrázek 
Mojžíše a vysvětlete, že Mojžíš byl prorok, který 
vedl svůj lid do bezpečí. Vysvětlete, že Izraelité 
žili v zajetí Faraona, egyptského krále, a Pán řekl 
Mojžíšovi, aby je z Egypta vyvedl (viz  Exodus 
3:10 ). Vyprávějte příběh z  Exodu 14  a požádejte 
děti, aby ho spolu s   vámi předvedly. Například: 
„Lidé následovali Mojžíše přes poušť  (přešlapujte 
na místě).  Přišli k moři  (rukama naznačte vlny). 
 Ohlédli se  (ohlédněte se)  a uviděli, že Faraon a 
jeho armáda je pronásledují  (napodobte zvuk 
běžících koní plácáním rukama do stehen).  

Báli se  (naznačujte strach). “ Přečtěte  Exodus 
14:13  a pak pokračujte v předvádění příběhu. 
„Pán řekl Mojžíšovi, ať pozvedne svou hůl 
 (naznačujte, že zvedáte hůl),  a moře se rozdělilo 
 (rozpažte).  Lidé následovali Mojžíše a prošli 
mořem po suchu bezpečně až na druhý břeh 
 (přešlapujte na místě).  Když se je Faraonova 
armáda pokusila pronásledovat, Pán řekl 
Mojžíšovi, aby vztáhl ruku, a vody se vrátily na 
své místo  (spojte ruce před sebou).  Faraonova 
armáda se v moři utopila. Lidé byli v bezpečí, 
protože následovali proroka.“

    4. týden: Bůh hovoří skrze proroky.

  Můžete zopakovat nauky, kterým se děti učily 
v tomto měsíci při společném zaměstnání. 
Můžete například:

    •   Zopakovat nebo navázat na některé činnosti 
z předchozích společných zaměstnání.

    •   Ukázat dětem fotografi i současného proroka 
a říci: „ Jestliže víte, kdo to je, zvedněte ruku.“ 

Požádejte děti, aby jeho jméno pošeptaly 
sousedovi. Vybídněte několik dětí, aby řeklo, 
jaký mají vztah k prorokovi.

    •   Zpívejte refrén písně „Následuj proroka“ 
( Písně pro děti,  č. 37), a děti ať při tom 
předvádějí, co budou dělat, aby následovaly 
proroka.    

jeden z těchto úryvků z písem:  Izaiáš 9:6 ;  Marek 
1:6–8 ;  2.   Nefi  25:26 ;  Nauka a smlouvy 76:20–24 . 
Ať si děti tyto úryvky přečtou se svou třídou a 
určí, jak se jmenuje prorok, který takto svědčil, 
a jaké svědectví přináší o Ježíši Kristu. Požádejte 
děti z jedné třídy, ať ukáží na obrázek proroka, 

o kterém četly, a ať řeknou ostatním dětem, co 
se dozvěděly. Obrázek tohoto proroka sundejte 
z tabule. Totéž udělejte s třemi ostatními proroky. 
Ukažte na obrázek Krista a řekněte dětem, že 
všichni proroci svědčí o Ježíši Kristu.

  Co budou děti  dělat, 

 aby se něčemu naučily?

  Budete-li si při přípravě činností 
klást tuto otázku, pomůže to 
dětem zapojit se, a tím se i 

více naučit. Například na této 
fotografi i děti předvádějí příběh 

o tom, jak Mojžíš rozdělil 
Rudé moře.  

  Tip:  Vybídnete-li děti, 
aby četly z vlastních 
písem, zdůrazníte tím 
důležitost písem a při-
zvete Ducha. Je-li to 
možné, vyzvěte děti, aby 
si společně s vámi vyhle-
daly v písmech alespoň 
jeden odkaz. Dětem ho 
můžete pomoci najít 
tak, že jim řeknete číslo 
strany a ve svých pís-
mech na něj ukážete 
prstem. Verš můžete 
společně přečíst. 

  Tip:  V tomto měsíci 
jste použili tyto metody 
výuky: seřazení slov do 
správného pořadí, četba 
písem, diskuse o nápa-
dech a jejich předvedení, 
výuka pomocí obrázků, 
výuka pomocí fyzické 
činnosti a zopakování 
předchozích činností. 
Tyto postupy se snažte 
používat i v ostatních 
lekcích. 

7
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   Napomáhejte porozumět nauce  (četba 

verše a diskuse o něm):   Na tabuli napište 
slova  moc Boží  pomocí nějakého kódu (napří-
klad každé písmeno můžete nahradit nějakým 
symbolem). Zeptejte se, zda někdo dokáže tuto 
zprávu přečíst. Napište na tabuli, která pís-
mena odpovídají jednotlivým symbolům, a 
požádejte děti, aby se ve skupinách pokusily 
zprávu rozluštit. (Dětem připomeňte, aby 

odpověď neříkaly nahlas.) Odpověď přečtěte 
společně. Přečtěte  Nauku a smlouvy 1:29 . 
Vysvětlete, že Joseph Smith nedokázal písmo 
na zlatých deskách přečíst bez Pánovy pomoci. 
Vybídněte je, aby řekly, co vědí o tom, jak 
Joseph Smith dokázal Knihu Mormonovu pře-
ložit. Vybídněte několik dětí, aby řekly něco o 
svém vztahu ke Knize Mormonově.

    2. týden: Joseph Smith přeložil Knihu Mormonovu mocí Boží.

   Představte nauku  (četba písem):   Řekněte 
dětem, že když Ježíš Kristus žil na zemi, založil 
zde svou Církev. Dnes tuto církev nazýváme 
„prvotní Církev“. Vysvětlete, že zanedlouho poté, 
co Ježíš zemřel, bylo Jeho evangelium ze země 
vzato a že po mnoha letech Ježíš evangelium 
znovuzřídil prostřednictvím Josepha Smitha. 
Připravte si čtyři pruhy papíru a napište na ně 
postupně tyto věty:

     1.    Joseph Smith četl v Bibli: „ Jestliže se komukoli 
z vás   , nechť prosí Boha.“ 
(  Joseph Smith–Životopis 1:11 .)

     2.    Joseph Smith šel do  , aby se  . 
(  Joseph Smith–Životopis 1:14 .)

     3.    Joseph uviděl nad hlavou sloup  . 
(  Joseph Smith–Životopis 1:16 .)

     4.    Nebeský Otec ukázal na Ježíše Krista a řekl: 
„Toto je můj   .“ (  Joseph 
Smith–Životopis 1:17 .)

    Rozdělte děti do čtyř skupin a každé skupině 
dejte jeden pruh papíru. Vybídněte je, aby si 
daný verš přečetly a našly v něm chybějící 
slova. Odpověď ať nepíší do mezer na papíru, 
ale ať si ji vzájemně pošeptají. Svůj pruh papíru 
ať pošlou další skupině. Toto opakujte, dokud 
všechny skupiny nenajdou všechny odpovědi. 
(Odpovědi: 1. nedostává moudrosti; 2. lesa, 
pomodlil; 3. světla; 4. Milovaný Syn)

   Napomáhejte porozumět nauce:  Až budete 
dětem pomáhat pochopit, že Nebeský Otec a 
Ježíš Kristus se zjevili Josephu Smithovi, můžete 
k tomu použít činnosti, vizuální pomůcky a 
maňásky na prsty z příručky pro jesle  Behold 
Your Little Ones  (viz strany 88–91).

Duben   Ježíš Kristus znovuzřídil plnost 
evangelia prostřednictvím 
Josepha Smitha
  „Věříme v tutéž organisaci, jež existovala v prvotní Církvi.“ ( Články víry 1:6 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku předsta-

víte a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: Co budou děti 

dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Nebeský Otec a Ježíš Kristus se zjevili Josephu Smithovi.

 Píseň: 
„Církev Ježíše Krista“
   ( PPD,  č. 23)  

  Představte nauky

  Představte nauku, které učíte. To dětem 
pomůže lépe jí porozumět a používat ji. 
Zvažte, jak by si děti mohly vizualizovat 

slova nauky a zapamatovat si je.  

  Tip:  Rozdělíte-li děti 
do skupin, může se jich 
do činností zapojit více. 
Zvažte, kolik skupin bude 
třeba vzhledem k počtu 
dětí v Primárkách, tak 
aby se do činnosti mohly 
zapojit všechny děti (viz 
1. týden). 

_ _ _    _ _ _ _
 ▲    ✚    ❤         ✱    ✚    ●    ◆

C  =  ❤
B  =  ✱

Ž  =  ●
O  =  ✚

Í    =  ◆
M =  ▲
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    Náměty pro vedoucí hudby

    3. a 4. týden: Ježíš Kristus znovuzřídil evangelium prostřednictvím 
Josepha Smitha.

  Chcete-li dětem pomoci naučit se písni „Církev 
Ježíše Krista“ ( PPD,  č. 23), můžete to udělat 
takto:

    •   Požádejte děti, ať se postaví, jestliže patří 
k nějaké rodině. Jmenujte postupně další 
skupiny, ke kterým by děti mohly patřit, 

jako je sportovní družstvo, kroužek nebo 
církev, a vždy je požádejte, aby se posta-
vily ty, které do jmenované skupiny patří. 
Nechte děti vysvětlit, co to znamená  patřit 
někam  (že jste důležitou součástí něčeho). 
Píseň uveďte tak, že ukážete obrázek Ježíše 
Krista a požádáte děti, aby společně přečetly 
 Nauku a smlouvy 115:4 .

    •   Před každou částí písně požádejte děti, aby 
poslouchaly, zda uslyší odpověď na otázku, 
kterou jim položíte, než začnete danou část 
písně zpívat. (Například: K čemu patřím? 
Které dvě věci znám nebo vím? Jak za Ním 
půjdu?) Pak děti požádejte, aby si tuto část 
písně zazpívaly s   vámi. V tomto pokračujte, 
dokud se děti nenaučí celou píseň.

    •   Rozdělte děti do dvou skupin a jednu sku-
pinu požádejte, ať zpívá jen začátky jednot-
livých částí ( Patřím, Já znám,  a tak dále), 
a druhá skupina ať vždy zazpívá zbytek. 
Skupiny vyměňte a činnost zopakujte.    

          Při této činnosti můžete 
použít kresbu podobnou této. 

Máte-li v Primárkách 
hodně dětí, můžete je pro tuto 
činnost rozdělit do skupinek.

  Tip:  Ve scénkách 
nemají vystupovat 
Nebeský Otec a 
Ježíš Kristus. 

  Tip:  Při výuce využí-
vejte písně pro Primárky. 
To dětem pomůže zapa-
matovat si, čemu se 
učily. „Prostřednictvím 
hudby jsme schopni 
velmi rychle pocítit 
určité duchovní věci 
a naučit se jim… věci, 
kterým bychom se jinak 
učili velmi pomalu.“ 
(Boyd   K. Packer,  UNVP,  
45–46.) 

   Představte nauku a pomáhejte dětem, 
aby jí porozuměly  (složení skládanky): 

  Připomeňte dětem, že zanedlouho poté, co Ježíš 
zemřel, bylo Jeho evangelium ze země vzato a 
že po mnoha letech Ježíš evangelium znovuzří-
dil prostřednictvím Josepha Smitha. Vysvětlete, 
že znovuzřídit znamená navrátit do původního 
stavu. Namalujte jednoduchý obrázek kaple 
s nápisy tak, jak je uvedeno na 
obrázku (viz  Efezským 2:20 ; 
 4:11–13 ). Vysvětlete, že když žil 
Kristus na zemi, založil zde 
svou Církev. Zatímco budete 
hovořit o odpadlictví, rozstří-
hejte obrázek na kousky. 
Požádejte děti, ať obrázek 
znovu složí (znovu-
zřídí). Pianistka ať 

jim při tom hraje píseň „V nádherný čas jara“ 
( ZNPPD 2,  č. 70). Společně si zazpívejte 3. sloku.

   Napomáhejte porozumět nauce  (naslou-

chání hostujícím řečníkům):   Požádejte něko-
lik členů odbočky, aby přišli do Primárek 
a představovali osoby, které se podílely na 
Znovuzřízení (například Josepha Smitha 
[viz  Joseph Smith–Životopis 1:8–20 ], anděla 
Moroniho [viz  Joseph Smith–Životopis 1:29–35, 
42–49 ], tři svědky [viz „Svědectví tří svědků“] 
nebo Jana Křtitele [viz  NaS 13 ]). Mohou si 
obléknout jednoduché kostýmy. Rozdělte děti 
do skupin. Vyzvěte návštěvníky, aby řekli, koho 
představují, a požádejte děti, ať řeknou, co o 
nich vědí. Požádejte návštěvníky, aby se podělili 
o svědectví ohledně osoby, kterou představují.

P
ís

m
a

Zje
ve

ní Obřady

Duch Svatý Kněžství

Ježíš Kristus Apoštolové Proroci

Klikněte zde pro kresbu.
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   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (diskuse o modelo-

vých situacích):   Vysvětlete, že když uděláme 
něco špatného, můžeme díky Ježíši Kristu činit 
pokání, což znamená, že přestaneme hřešit a 
obrátíme se k Bohu. Vysvětlete, že součástí 
pokání je pociťovat lítost, požádat o odpuštění, 
napravit křivdy a neopakovat špatné chování. 
Krátce diskutujte o těchto krocích a zdůrazňujte 

při tom, jak nám Spasitel může pomoci. Rozdělte 
děti do skupin a každé skupině zadejte jednu 
modelovou situaci. Ať si modelovou situaci přeč-
tou a diskutují o tom, jak by v ní činily pokání. 
Někdo se například rozzlobí a uhodí souro-
zence. Co by měl udělat? Vyjádřete vděčnost 
za to, že Ježíš Kristus nám dal možnost činit 
pokání.

    2. týden: Mohu činit pokání.

   Představte nauku  (učení se článku víry 

nazpaměť):   Na tabuli umístěte obrázek Ježíše 
Krista. Nakreslete čtyři schody vedoucí vzhůru 
k obrázku. Společně přeříkejte čtvrtý článek 
víry a vyzvěte děti, aby jmenovaly první zásady 
a obřady evangelia, zatímco vy je budete psát 
na odpovídající schody. Zatímco přeříkáváte 
jednotlivé zásady a obřady, počítejte je na prs-
tech. Zvažte, jak můžete dětem pomoci naučit 
se čtvrtému článku víry nazpaměť.

   Napomáhejte porozumět nauce  (zpěv 

písně):   Zazpívejte píseň „Víra“ ( PPD,  č. 30). 

Každou větu ve druhé sloce přepište na samo-
statný pruh papíru. Rozdělte děti do čtyř skupin 
a každé skupině dejte jeden pruh. Ať jednotlivé 
skupiny vstanou a zazpívají ve správném pořadí 
svou část písně. Ať si skupiny mezi sebou pruhy 
vymění. Opakujte to, dokud každá skupina neza-
zpívá všechny části. Vybídněte děti, aby před-
vedly příklady toho, jak mohou být poslušny. 
(Toto mohou dělat ve skupinách nebo celé 
Primárky dohromady.) Podělte se s dětmi o 
nějaký zážitek, který posílil vaši víru v Ježíše 
Krista.

Květen   Zásady a obřady evangelia mě 
vedou k Ježíši Kristu
  „Věříme, že prvními zásadami a obřady evangelia jsou: za prvé víra v Pána 
Ježíše Krista; za druhé pokání; za třetí křest ponořením na odpuštění hříchů; 
za čtvrté vkládání rukou pro dar Ducha Svatého.“ ( Články víry 1:4 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku předsta-

víte a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti 

dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Má víra v Ježíše Krista se posiluje, když jsem poslušný.

 Píseň dle vaší volby 
ze zpěvníku  Písně 

pro děti  

        Používejte tabuli

  Tabule může být účinným 
nástrojem výuky. Při výuce 

evangelia vám pomůže 
používání jednoduchých 

schématických kreseb.  

  Tip:  Pracují-li děti 
v malých skupinách, 
dostane více dětí příleži-
tost zapojit se. Při společ-
ném zaměstnání již děti 
sedí ve skupinách podle 
tříd. Tyto skupiny lze 
využít pro činnosti 
v malých skupinách. 
Učitelé tříd mohou dětem 
pomáhat zapojit se a 
mohou pomáhat udržo-
vat uctivou atmosféru. 

Duch SvatýDuch Svatý

KřestKřest

PokáníPokání

Víra v   Ježíše KristaVíra v   Ježíše Krista
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    4. týden: Při potvrzení za člena Církve dostávám dar Ducha Svatého.

   Představte nauku  (učení se o slibech):   Pro 
předvedení toho, co je to slib, pozvěte dopředu 
dvě děti. Ať první dítě řekne: „Slibuji, že  
(ti půjčím knížku), jestliže slíbíš, že  (mi ji 
vrátíš).“ Ať druhé dítě souhlasí a zavěsí se loktem 
do pokrčené paže prvního dítěte. Vysvětlete, že 
smlouva je dvoustranný slib mezi námi a Bohem. 
Na jednu stranu tabule napište „Bůh slibuje“ a na 
druhou stranu „My slibujeme“. Vysvětlete, že při 
křtu dáváme určité sliby Bohu a On dává nějaké 
sliby nám.

   Napomáhejte porozumět nauce  (zpěv 

písní):   Předem si připravte lístky papíru s těmito 
sliby a písněmi: Vzít na sebe jméno Ježíše Krista 
(„Církev Ježíše Krista“ [ PPD,  č. 23]); Vždy na Něj 

pamatovat („Vím, že můj Otec žije“ [ PPD,  č. 3]); 
Dodržovat přikázání („Drž se přikázání“ [ PPD,  
č.  61]); Mít Jeho Ducha, aby byl s námi („The 
Holy Ghost“ [ CS,  105]); Vrátit se k Němu a žít 
s Ním („ Jsem dítě Boží“ 3.   sloka [ PPD,  č. 1]). 
Tyto lístky vložte do nějaké nádoby. Ať si některé 
dítě vytáhne jeden lístek a přečte slib. Zeptejte 
se dětí: „Kdo dává tento slib – Bůh, nebo my?“ 
Napište slib na tabuli pod správný nadpis. Ať děti 
zpívají uvedenou píseň a předávají si nádobu, 
dokud píseň neskončí. Ať si dítě, které nádobu 
drželo ve chvíli, kdy píseň dozněla, vytáhne další 
lístek. Toto udělejte s každou písní. Připomeňte 
znovu zmíněné sliby a vydejte svědectví o tom, 
jak je smlouva křtu důležitá.

   Představte nauku  (obrázky a zpěv písně):   
Ukažte obrázek dítěte při konfi rmaci a zeptejte 
se dětí, co se na obrázku odehrává. Zeptejte se: 
„Co je to dar Ducha Svatého?“ Zdůrazněte, že 
dar Ducha Svatého je právo na stálé společen-
ství Ducha Svatého. Zazpívejte píseň „The Holy 
Ghost“ ( CS,  105).

   Napomáhejte porozumět nauce  (kladení 

otázek):   Pozvěte do Primárek nějakého nositele 

Melchisedechova kněžství. Několika dětem 
zadejte otázky, které mu mohou klást, jako 
například: Jaké kněžství máte? Jak jste toto 
kněžství získal? Jak to vypadá, když někoho 
potvrzujete za člena Církve? Co znamená „vklá-
dání rukou“? Co to znamená „přijmout Ducha 
Svatého“? Jak mi může Duch Svatý pomáhat? 
Vyzvěte děti, aby se podělily o zkušenosti s tím, 
jak jim Duch Svatý pomáhá.  

    3. týden: Při křtu uzavírám smlouvu s   Bohem.

  Děti jako vizuální 

pomůcky

  Tím, že do názorných ukázek 
zapojíte děti, získáte jejich 
pozornost a připravíte je 
na učení. Například toto 

společné zaměstnání začíná 
tak, že děti názorně 

předvádějí, co je to slib.  
  Tip:  Když spolu děti 
hovoří o svých pocitech, 
které mají díky evange-
liu, přivolává to Ducha. 
Pomozte dětem pochopit, 
že pocity klidu a lásky, 
které cítí, pocházejí od 
Ducha Svatého. Společné 
zaměstnání se má 
během 4. týdne zaměřit 
na to, aby si děti vyprá-
věly, jak jim pomáhá 
Duch Svatý. Dbejte na 
vytvoření uctivé 
atmosféry, aby se toto 
mohlo uskutečnit. 
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   Představte nauku  (učení se naslouchat):   
Potichu řekněte: „Každý, kdo mě slyší, ať si dá 
prst na nos. Každý, kdo mě slyší, ať si dá ruku 
na hlavu.“ Pokračujte a uvádějte další části těla, 
dokud všechny děti nenaslouchají vašemu 
tichému hlasu. Nakonec je můžete požádat, 
aby založily ruce. Vysvětlete dětem, že když 
naslouchaly, mohly vás slyšet a řídit se vašimi 
pokyny, i když jste mluvili potichu. Vysvětlete, 
že Duch Svatý k nám mluví tichým a jemným 
hlasem.

   Napomáhejte porozumět nauce  (výuka 

pomocí fyzické činnosti):   Jednomu dítěti 
zavažte oči a odveďte ho na jiné místo ve třídě. 

Řekněte dítěti: „ Jestliže mi budeš důvěřovat a 
budeš mi naslouchat, přivedu tě zpátky na tvé 
místo.“ Tichým hlasem dávejte dítěti pokyny, 
aby se bezpečně dostalo na své místo. Zeptejte 
se: „V čem se to podobá tomu, jak nás vede 
Duch Svatý?“ Vyprávějte příběh o Nefi ově zlo-
meném luku a ukažte na něm dětem, jak může 
být Duch Svatý přirovnán k liahoně (viz  1.   Nefi  
16:18–32 ). Můžete použít i činnosti uvedené 
v jiných lekcích této osnovy (viz březen, 3.   týden, 
nebo srpen, 4.   týden). Vysvětlete, že tak jako 
liahona vedla lidi podle jejich víry a pilnosti, 
i nás povede Duch Svatý podle naší spravedli-
vosti, když nasloucháme Jeho hlasu.

    2. týden: Duch Svatý mluví tichým a jemným hlasem.

   Představte nauku  (učení se článku víry 

nazpaměť):   Pomozte dětem naučit se první 
článek víry nazpaměť tím, že je rozdělíte do tří 
skupin. Ukažte na jednu skupinu a požádejte 
je, ať řeknou: „Věříme v Boha, Věčného Otce.“ 
Ukažte na jinou skupinu a požádejte je, ať 
řeknou: „A v Jeho Syna, Ježíše Krista.“ Ukažte 
na třetí skupinu a požádejte je, ať řeknou: 
„A v Ducha Svatého.“ Opakujte to tak, aby 
každá skupina měla postupně možnost říci 
 každou část tohoto článku víry. (Mladší děti 
můžete vyzvat, aby si jednotlivé části počítaly 
na prstech.) Vysvětlete, že Nebeský Otec, 
Ježíš Kristus a Duch Svatý jsou tři členové 
Božstva. Řekněte dětem, že Duch Svatý je 
duch, a že nemá tělo z masa a kostí.

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (četba písem a sdí-

lení zážitků a zkušeností):   Vyzvěte děti, aby 
si otevřely písma a společně přečetly  Nauku a 
smlouvy 130:22 . Požádejte je, ať se při tom 

snaží najít odpověď na otázku, proč Duch 
Svatý nemá tělo. Přečtěte  Nauku a smlouvy 
8:2 . Ať si děti ukáží na hlavu, až budete číst 
„v mysli“, a na srdce, když budete číst 
„v srdci“. Jmenujte příklady, jak Duch Svatý 
může mluvit k vaší mysli a k vašemu srdci 
(viz   Galatským 5:22 ). Můžete děti vyzvat, 
aby vyprávěly o tom, kdy pocítily vliv Ducha 
Svatého.

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (diskuse o úlohách 

Ducha Svatého):   Rozdělte děti do pěti skupin. 
Každé skupině zadejte jeden z následujících 
odkazů na písma a požádejte je, ať v nich najdou, 
jak nám Duch Svatý pomáhá:  Jan 14:26  (utěšuje 
nás a učí);  2.   Nefi  32:5  (říká nám, co máme dělat); 
 Mosiáš 5:2  (mění nám srdce);  Moroni 8:26  (napl-
ňuje nás nadějí a láskou);  Nauka a smlouvy 20:27  
(svědčí o Kristu). Požádejte každou skupinu, aby 
se podělila o to, čemu se naučila.

Červen   Duch Svatý dosvědčuje pravdu 
ohledně všech věcí
  „Mocí Ducha Svatého můžete znáti pravdu ohledně všech věcí.“ ( Moroni 10:5 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku předsta-

víte a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti 

dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Duch Svatý je třetí člen Božstva.

 Píseň: „Nauč mě 
 kráčet ve světle“
   ( PPD,  č. 69)  

  Tip:  Pro děti je důležité, 
aby se pravdám evange-
lia učily z písem. Při 
četbě písem dětem 
pomozte soustředit se a 
naslouchat. Dokonce i 
malé děti mohou naslou-
chat a dávat pozor, zda 
uslyší jedno nebo dvě 
konkrétní slova. 
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    4. týden: Mocí Ducha Svatého můžete znáti pravdu ohledně všech věcí.

   Napomáhejte porozumět nauce  (poslou-

chání příběhů):   Vyzvěte několik členů 
odbočky, aby se s dětmi podělili o příběhy, 
které ukazují, jak nás Duch Svatý vede nebo 
ochraňuje. Mohou vyprávět osobní zážitek 
nebo příběh z písem nebo z historie Církve 
(například viz  Teachings of Presidents of the 
Church: Wilford Woodruff  [2004], 46–47). 
Rozdělte děti do skupin a nechte skupiny 
nebo vypravěče rotovat tak, aby všechny sku-
piny mohly vyslechnout všechny příběhy. Ať 
si děti při rotování mezi vypravěči broukají 
píseň „The Holy Ghost“ ( CS,  105).

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (činnost s použitím 

tabule):   Rozdělte tabuli na dva sloupce. První 
sloupec nadepište „Důležitá rozhodnutí“ a 
druhý „Přivolává Ducha Svatého“. Požádejte 
děti, ať do prvního sloupce píší důležitá roz-
hodnutí, která je během života čekají. Do dru-
hého sloupce ať napíší, co budou dělat pro to, 
aby do svého života přizvaly Ducha Svatého a 
mohly tak od Něj přijímat pomoc, až tato roz-
hodnutí budou dělat.

    3. týden: Duch Svatý nás může vést a ochraňovat.

  Přizpůsobování 

lekcí

  Lekce přizpůsobujte věku 
dětí. Zvažte, zda byste 
nemohli využít náměty 

a činnosti uvedené 
v dalších materiálech 

schválených Církví, jako 
je příručka pro jesle a 

církevní časopisy.  

   Používejte tabuli

  Tabule je účinným nástrojem 
výuky. Můžete ji použít k tomu, 

abyste děti pozdravili, abyste 
položili otázky, představili 

nauku, zaznamenali nápady a 
ilustrovali příběhy nebo pojmy 

(viz  UNVP,  180).  

  Tip:  Ducha můžete při-
zvat například tím, že 
umožníte dětem, aby 
spolu hovořily o tom, co 
budou dělat, aby žily 
podle pravd evangelia. 
Uvažujte o tom, jak jim 
tyto příležitosti můžete 
poskytnout při každém 
společném zaměstnání. 

 Důležitá rozhodnutí

  Být čestný 
 Dát se pokřtít 
 Sloužit na misii 

 Ducha Svatého 
přivolává

  Modlitba 
 Chození na shromáždění 
 Četba písma 

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (hra nebo sdílení 

zážitků a zkušeností):   Přečtěte společně 
 Moroniho 10:5  a vydejte svědectví, že Duch 
Svatý nám bude pomáhat poznávat pravdu. 
Řekněte dětem, že někdy mohou mít hře-
jivý a příjemný pocit, například když 
budou na shromáždění nebo když 
udělají něco hezkého pro dru-
hého nebo když se budou 
modlit a číst písma. 
Vysvětlete, že tímto příjem-
ným pocitem jim Duch 
Svatý projevuje, že tyto věci 
jsou pravdivé a správné. 
Rozdělte děti do skupin 
podle tříd, a ať každá sku-
pina provede jednu z těchto 
činností: 1. Zahrajte si hru 
s kostkou z příručky pro 

jesle  Behold Your Little Ones  (viz strany 29, 31). 
2. Podělte se o zážitky a zkušenosti, které uka-
zují, jak vám Duch Svatý pomáhá. (Do každé 
skupiny můžete pozvat učitele, aby vyprávěl 
svůj zážitek nebo zkušenost jako první.)  
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   Napomáhejte porozumět nauce  (prohlí-

žení obrázků a diskuse o nich):   Ukažte 
dětem kožené sandály (nebo obrázek, na němž 
má Ježíš na nohou sandály). Vysvětlete, že Ježíš 
chodil a činil dobro právě v takové obuvi. Na 
tabuli napište tento citát: „Chodil, dobře čině, 
nebo Bůh s ním byl.“ (Viz  Skutkové apoštolů 
10:38 .) Požádejte děti, aby tuto větu s   vámi 
zopakovaly. Po třídě rozmístěte obrázky zobra-
zující tyto události: Ježíš žehná dětem (viz 

 3.   Nefi  17:21–24 ), Ježíš uzdravuje slepého (viz 
 Jan 9:1–17 ), Ježíš křísí Jairovu dceru z mrtvých 
(viz  Matouš 9:18–19, 23–25 ) a Ježíš sytí 5   000 
lidí (viz  Jan 6:5–14 ). Požádejte děti, aby nazna-
čily, že si obouvají sandály, a aby přešly k jed-
nomu obrázku. Vyzvěte několik dětí, aby 
popsaly, co Ježíš na obrázku dělá. Než přejdou 
k dalšímu obrázku, ať zopakují větu: „Chodil, 
dobře čině, nebo Bůh s ním byl.“ Toto zopa-
kujte u každého obrázku.

    2. týden: Ježíš Kristus chodil, dobře čině.

   Představte nauku  (četba písem):   Připravte 
si pět lístků papíru vždy s jedním z následují-
cích slov na jedné straně a odpovídajícím odka-
zem na písma na straně druhé:  Ne  ( Mojžíš 4:2 ); 
 má vůle,  ( Lukáš 22:42 );  ale  ( 3.   Nefi  27:13 );  tvá  
( Jan 6:38 );  staň se  ( Jan 4:34 ). Rozdělte děti do 
pěti skupin a každé skupině dejte jeden lístek. 
Vysvětlete, že všechny tyto verše obsahují 
podobné poselství o tom, jak Ježíš Kristus žil. 
Vyzvěte učitele, aby pomohli dětem porozumět 
poselství jejich verše. Ať každá skupina umístí 
svůj lístek na tabuli a řekne ostatním, čemu se 
naučili. Vyzvěte je, aby vám pomohli seřadit 

slova správně za sebou, a pak větu společně 
přečtěte.

   Podněcujte uplatňování nauky  (výroba 

papírového řetězu):   Požádejte děti, aby řekly, 
jak se mohou řídit příkladem Ježíše Krista 
v tom, že byl poslušen přikázání Nebeského 
Otce. Ať každé dítě napíše nebo namaluje na 
pruh papíru jednu myšlenku. Pruhy spojte tak, 
aby vytvořily papírový řetěz. Zdůrazněte, že 
stejně jako se řetěz zvětšoval s každým činem 
poslušnosti, tak se i naše víra posílí pokaždé, 
když jsme poslušni.

Červenec   Mohu následovat 
příklad Ježíše Krista
  Ježíš řekl: „Poď, následuj mne.“ ( Lukáš 18:22 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku předsta-

víte a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti 

dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Ježíš Kristus byl vždy poslušen Nebeského Otce.

 Píseň: 
„Pán řekl: ‘Pojď‘“
   ( ZNPPD 2,  č. 17)  

     Představte nauky

  Když provádíte nějakou 
činnost, jasně představte 

nauku, které učíte. 
To dětem pomůže lépe 

jí porozumět a lépe 
ji používat.  

  Tip:  Pohyb pomáhá 
dětem během Primárek 
aktivně se zapojit a udr-
žet pozornost. Činnosti 
přizpůsobte počtu dětí 
v Primárkách. Například 
je-li v Primárkách hodně 
dětí, ať během 2. týdne 
raději přešlapují na 
místě a k obrázkům 
nechodí. 

  Tip:  Děti se budou učit 
efektivněji, použijete-li 
rozmanité metody výuky. 
Například během 2. týdne 
děti srozumitelně před-
staví nauku, dívají se 
na obrázky a provádějí 
fyzickou činnost vztahu-
jící se k nauce. 

Ne 

má 

vůle, 

ale tvá 

staň se

Klikněte zde pro pruhy papíru.
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    Náměty pro vedoucí hudby

   Napomáhejte porozumět nauce  (četba 

písem a zpěv písní):   Na tabuli napište v libo-
volném pořadí dva seznamy – seznam veršů, 
v nichž je nám Ježíš příkladem, který máme 
následovat, a seznam písní, jež se k těmto ver-
šům vztahují. Rozdělte děti do skupin. Každé 
skupině dejte obrázek zobrazující jednu událost 
z písem uvedenou na tabuli. Skupinám řekněte, 
že mají najít, který verš a která píseň z tabule se 
vztahují k jejich obrázku. Ať pak postupně každá 
skupina ukáže svůj obrázek, vysvětlí, jaký pří-
klad nám na něm Ježíš dává, a ať pak vede 
ostatní děti při zpěvu odpovídající písně. Můžete 
použít například tyto obrázky a verše:

    •   Chlapec Ježíš v chrámu,  Lukáš 2:42–49 , 
„Hledej Pána Boha“ ( PPD,  č. 36)

    •   Jan Křtitel křtí Ježíše,  Matouš 3:13–17 , 
„Baptism“ ( CS,  100–101)

    •   Protož jdouce,  Matouš 28:19–20 , „Přineseme 
světu Jeho pravdu“ ( PPD,  č. 66)

    •   Ježíš uzdravuje Nefi ty,  3.   Nefi  17:7–9 , „Půjdu 
s tebou“ ( PPD,  č. 56)

    Vydejte svědectví, že Ježíš Kristus je pro nás 
jediným dokonalým příkladem, který máme 
následovat.

   Napomáhejte porozumět nauce  (četba 

verše):   Vystřihněte z papíru srdce a napište na 
něj:  Milujte jeden druhého.  Založte si ho do 
písem k  Janovi 13:34 . Vyzvěte jedno dítě, aby 
se pokusilo najít srdce ve vašich písmech. 
Vysvětlete, že v tomto verši nás Ježíš učí, jak si 
přeje, abychom se chovali k ostatním. Požádejte 

děti, ať si  Jana 13:34  najdou ve 
svých písmech, a společně si 
ho přečtěte. Papírové srdce 
s tímto veršem můžete dát 

všem dětem s tím, že je požá-
dáte, aby si ho založily do svých 

písem a provedly tuto činnost se svou rodinou.

   Podněcujte uplatňování nauky  (zpěv 

písně a sdílení myšlenek):   Požádejte děti, ať 
vytvoří jeden nebo více kruhů. (Nemáte-li dost 
místa, ať se děti postaví do dvou řad proti sobě.) 
Každé skupině dejte šňůrku na koncích sváza-
nou k sobě, na které je navlečený knofl ík. 
Zpívejte píseň „Vzájemná láska“ ( PPD,  č. 59), 
a ať děti při tom posunují knofl ík po šňůrce. 
Po chvíli vždy píseň přerušte a požádejte dítě 
(nebo děti), které knofl ík zrovna drží, aby jme-
novalo jeden způsob, jak může 
někomu druhému projevit lásku. 
Na závěr požádejte několik dětí, 
aby vyprávělo, jak jim někdo jiný 
projevil lásku.

  Chcete-li dětem pomoci naučit se písni „Pán 
řekl: ‘Pojď‘“ ( ZNPPD 2,  č. 17), můžete to udělat 
takto:

    •   Vyzvěte děti, ať vás napodobují, a dotkněte 
se nosu, zamávejte rukama a založte ruce. 
Řekněte jim, že Ježíše můžeme následovat 
tím, že děláme to, co dělal On. Nechte hrát 
hudbu a pomozte dětem vyťukávat rytmus 

písně dvěma prsty jedné ruky do dlaně 
druhé ruky.

    •   Připravte si papírové stopy a napište na ně 
slova písně. Vyzvěte děti, ať dávají stopy 
jednu po druhé na tabuli podle toho, jak 
budete zpívat a ony budou každou část po 
vás opakovat. Stopy uspořádejte tak, aby 
vedly k obrázku Spasitele.    

    3. a 4. týden: Příklad Ježíše Krista mě učí, jak mám žít.

            Vedoucí hudby může děti motivovat k tomu, aby se učily nauce písně tím, 
že si děti propojí slova, hudbu a vizuální pomůcky. Během následujících 

týdnů mohou děti stopy postupně odebírat, až se píseň naučí celou.  

Klikněte zde pro stopy.

Pán řekl: „Pojď,

následuj mne!“

Tak v Jeho

stopách kráčejme.

Jen tak za jedno

být můžem

s vlastním Božím

milým Synem.

Milujte 
jeden 

druhého
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   Napomáhejte porozumět nauce  (malování 

obrázků):   Rozdělte děti do skupin. Požádejte 
učitele skupin, aby dětem přečetli nebo převy-
právěli nějaký příběh z písem, v němž Ježíš 
někoho uzdraví, například dva slepé ( Matouš 
9:27–31 ), muže, který nemohl chodit ( Jan 5:1–9 ), 
deset malomocných ( Lukáš 17:12–19 ) nebo 

šlechticova syna ( Jan 4:46–53 ). Vyzvěte děti, aby 
namalovaly obrázky, které znázorňují tyto pří-
běhy. Můžete požádat několik dětí, aby se o svůj 
obrázek a příběh podělily s ostatními. Až budou 
příběh vyprávět, požádejte je, aby si představily, 
jak se asi cítili lidé, které Ježíš uzdravil. Vyzvěte 
děti, aby své obrázky ukázaly doma rodině.

    2. týden: Ježíš Kristus dokáže uzdravovat nemocné.

   Představte nauku  (hra s hádankou):   Na 
tabuli nakreslete sedm vodorovných čárek 
vedle sebe pro písmena tvořící slovo  zázraky.  
Požádejte děti, aby zkusily hádat, o které slovo 
jde. Doplňte první písmeno a nechte děti znovu 
hádat, co je to za slovo. Doplňte druhé písmeno 
a nechte je znovu hádat. Toto opakujte i s dal-
šími písmeny, dokud děti slovo neuhodnou. 
Řekněte dětem, že zázrak je nějaká neobvyklá 
událost způsobená mocí Boží. Rozdělte děti do 
skupin. Každé skupině dejte pruhy papíru 
s těmito slovy:  zázraky, ukazují, že, Ježíš 
Kristus, má, moc, nad, zemí.  Ať všechny sku-

piny seřadí slova správně za sebou. 
(Klikněte zde pro pruhy papíru.)

   Napomáhejte porozumět nauce  (naslou-

chání příběhům z písem):   Vlastními slovy 
vyprávějte příběh o tom, jak Ježíš utišil bouři 
( Marek 4:36–39 ) a jak naplnil sítě rybami ( Lukáš 
5:1–11 ). Vyzvěte děti, ať příběhy doprovázejí 
pohyby, které se hodí k příběhu (například 
mohou předvádět vítr a vlny nebo vytahovat 
prázdné a plné sítě). Pokaždé vydejte svědectví 
o tom, jak daný příběh ukazuje, že Ježíš Kristus 
má moc nad zemí. Požádejte děti, ať diskutují o 
tom, jak tyto zázraky pomohly lidem v nouzi.

Srpen   Ježíš Kristus je Syn Boží a je Bohem 
zázraků
  „Neboť viz, já jsem Bůh; a já jsem Bůh zázraků; …a nepůsobím mezi dětmi 
lidskými, leda podle víry jejich.“ ( 2.   Nefi  27:23 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku předsta-

víte a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti 

dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Ježíš Kristus je Bůh zázraků.

 Píseň podle vaší 
volby ze zpěvníku 
 Písně pro děti  

  Práce v malých 

skupinách

  Budete-li s dětmi pracovat 
v malých skupinách, 

zapojí se do učení více 
dětí. Při společném 

zaměstnání již děti sedí 
ve skupinách podle tříd. 
Tyto skupiny lze využít 
pro činnosti v malých 

skupinách.  

  Tip:  Děti se učí tím, že 
něco dělají. Vybídněte 
děti, aby vyprávění 
 příběhu doprovázely 
pohyby. Pohyby s dětmi 
procvičte, než začnete 
příběh vyprávět. To 
dětem umožní, aby při 
vyprávění naslouchaly 
a soustředily se. 
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    4. týden: Zázraky přicházejí k těm, kteří mají víru.

   Napomáhejte porozumět nauce  (naslou-

chání příběhům z písem):   Pozvěte do 
Primárek několik členů odbočky a požádejte 
je, aby krátce převyprávěli následující události 
tak, jako by je viděli na vlastní oči: vzkříšení 
Lazara ( Jan 11:1–45 ); vzkříšení Jairovy dcery 
( Marek 5:21–24, 35–43 ); vzkříšení vdovina 

syna ( Lukáš 7:11–16 ) a Vzkříšení (  Jan 20:1–18 ). 
Členové odbočky si mohou obléknout jedno-
duché kostýmy, jako například šátek ovinutý 
kolem hlavy nebo roucho. Povzbuďte je, aby 
dosvědčili, že Ježíš Kristus má moc nad smrtí 
a že každý z nás bude vzkříšen.

   Představte nauku  (četba písem):   Na tabuli 
napište:  Nauka a smlouvy 63:9 : „Ale vizte, víra 
nepřichází znameními, ale znamení následují ty, 
kteří věří.“ Vysvětlete, že slovo  znamení  může 
v písmech znamenat také  zázraky.  Požádejte 
děti, ať se postaví, a tento verš přečtěte nahlas 
společně. Poukažte na slovo  víra.  Vysvětlete, že 
zázrak není vždy nějaká nápadná událost, a že 
nejprve musíme mít víru, a teprve pak dokážeme 
zázraky rozpoznávat ve svém životě. Také vysvět-
lete, že i když máme víru, budeme prožívat i 
nadále trápení, bolest a utrpení, ale že Bůh zná 
naše potřeby a bude se o nás starat.

   Napomáhejte porozumět nauce  (naslou-

chání příběhům z písem):   Vlastními slovy 
vyprávějte příběh o tom, jak Mojžíš žádal 
Faraona, aby nechal Boží lid odejít z Egypta 
( Exodus 7–10 ). Než začnete příběh vyprávět, 
vyzvěte děti, aby si vyzkoušely zvuky a pohyby, 
kterými budou doprovázet některé pohromy. 
Děti mohou například pohyby rukou a zvuky 
napodobovat řeku, drbat se po celém těle, až 
se bude hovořit o štěnicích, bučet jako krávy a 

naříkat, až bude řeč o vředech. Požádejte děti, 
ať při vyprávění příběhu pozorně poslouchají. 
Vysvětlete jim, že když zvednete ruku, mohou 
začít dělat zvuk nebo pohyb, který představuje 
pohromu, o níž budete vyprávět, a když ruku 
spustíte, mají přestat. Vyprávějte dětem o všech 
pohromách, a pak jim řekněte, že Faraon stále 
nechtěl nechat lid odejít. Faraon uviděl mnoho 
zázraků a znamení, ale v Boha věřit nechtěl. 
Jako protiklad k tomuto příběhu uveďte příklad, 
kdy víra způsobila zázrak (například Eliáš a 
vdova ze Sarepty, Daniel a lvi, bratr Jaredův 
nebo Nefi  a Lehi ve vězení). Bude-li to z časo-
vého hlediska možné, ať děti činnosti k dopro-
vázení příběhu vymyslí samy.

   Podněcujte uplatňování nauky  (naslou-

chání hostujícím řečníkům):   Pozvěte jednu 
nebo dvě rodiny z odbočky, aby vám vyprávěly 
o tom, jak byly požehnány zázraky díky tomu, 
že měly víru v Ježíše Krista. (Rodiny požádejte 
s dostatečným předstihem, aby měly čas se při-
pravit.) Vydejte svědectví, že když máme víru, 
uvidíme v životě zázraky.  

    3. týden: Ježíš Kristus má moc nad smrtí.

  Napomáhejte porozumět nauce

  Mají-li děti možnost samy předvádět 
příběhy z písem, lépe si je pak pamatují, 

a také jim lépe porozumějí.  

  Tip:  Mají-li děti příleži-
tost podělit se o to, čemu 
se v Primárkách nau-
čily, pak dané nauce 
lépe porozumějí a posílí 
to jejich svědectví o ní. 
Během 2. týdne jsou 
děti povzbuzovány 
k tomu, aby se doma 
podělily o to, čemu se 
naučily. To poskytne 
příležitosti pro diskuse 
o evangeliu v domově 
a posílí to rodinu. 
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   Představte nauku  (učení se verši nazpa-

měť):   Pomozte dětem naučit se nazpaměť  Jana 
14:15  tak, že nakreslíte srdce a obrázek předsta-
vující Desatero. Rozdělte děti do dvou skupin. 
Jedné skupině ukažte obrázek srdce a požádejte 
je, ať se postaví a řeknou: „Milujete-li mne.“ 
Druhé skupině ukažte obrázek Desatera a požá-
dejte je, ať se postaví a řeknou: „Přikázání mých 
ostříhejte.“ To několikrát opakujte. Starší děti se 
mohou stejným způsobem naučit první část  Jana 
14:21  („Kdož by měl přikázání má, a ostříhal 
jich, onť jest ten, kterýž mne miluje.“).

   Napomáhejte porozumět nauce  (předvá-

dění přikázání):   Připravte si lístky papíru a na 
každý napište jedno přikázání (například čtěte 
písma, oblékejte se slušně nebo dodržujte Slovo 
moudrosti). Lístky vložte do nádoby a požádejte 
některé dítě, ať si jeden vybere a předvede, jak 
je možné toto přikázání dodržovat. Ostatní děti 
ať hádají, co předvádí. Zazpívejte píseň „Drž se 
přikázání“ ( PPD,  č. 61). Ať toto dítě při zpěvu 

refrénu ostatním dětem pomáhá předvádět, jak 
mohou toto přikázání dodržovat. Vyzvěte něko-
lik dětí, aby řekly, jak jim dodržování tohoto 
přikázání požehná.

   Podněcujte uplatňování nauky  (četba 

písem a diskuse o nich):   Vystavte „Má 
měřítka evangelia“ a tato měřítka si s dětmi 
zopakujte. Vysvětlete, že držíme-li se těchto 
měřítek, projevujeme tím lásku k Ježíši Kristu. 
Na lístky papíru napište následující odkazy na 
písma, na jeden lístek jeden odkaz:  Exodus 
20:7 ;  Exodus 20:8–10 ;  Exodus 20:12 ;  Jan 
13:34–35 ;  Mosiáš 18:10 ; a  Nauka a smlouvy 
42:40–41 . Rozdělte děti do skupin a každé 
skupině dejte jeden z   těchto veršů, aby si ho 
společně přečetly. Požádejte je, ať tento verš 
přiřadí k jednomu měřítku evangelia a ať dis-
kutují o tom, jak mohou podle tohoto měřítka 
žít. Vyzvěte je, ať se o své myšlenky podělí 
s ostatními dětmi v Primárkách.

Září   Jsem poslušen Ježíše Krista, 
protože Ho mám rád
  „Milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte.“ ( Jan 14:15 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku předsta-

víte a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti 

dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. a 2. týden: Lásku k Ježíši Kristu projevuji dodržováním přikázání.

  Učíme se verše 

nazpaměť

  Mohou-li se děti při 
opakování verše dívat 
na vizuální pomůcky, 
pomůže jim to naučit 

se mu nazpaměť.  

  Tip:  Když se děti učí 
veršům nazpaměť, může 
jim to pomoci učit se 
naukám evangelia. 
Slova písem mohou být 
zdrojem útěchy a vedení 
(viz  UNVP,  180). Až 
se děti budou během 
1. týdne učit příslušný 
verš nazpaměť, pomo-
hou jim při tom tyto tři 
věci: opakování, krátké 
úryvky a vizuální 
pomůcky. 

Klikněte zde pro kresby.
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   Napomáhejte porozumět nauce  (malování 

obrázků):   Vyprávějte o tom, jak Kristus uzdra-
voval lidi ve  3.   Nefi m 17:7, 9–12, 20–24  a jak jim 
žehnal, nebo starší děti vyzvěte, aby to přečetly 
z písem. Požádejte děti, aby namalovaly obrá-
zek, na němž něco z tohoto příběhu znázorní. 
Vydejte svědectví, jak vaše láska k Ježíši Kristu 
roste díky tomu, že čtete písma.

   Podněcujte uplatňování nauky  (zpěv 

písně a diskuse o písmech):   Zazpívejte píseň 
„Hledej Pána Boha“ ( PPD,  č. 36). Řekněte 

dětem, že o Ježíši Kristu se mohou dozvědět 
více tím, že budou číst písma nebo že jim budou 
naslouchat. Vyprávějte příběh o tom, jak Ježíš 
žehnal dětem, tak jak je to popsáno v    Markovi 
10:13–16 . Ukažte obrázek Ježíše, jak žehná 
malým dětem. Požádejte děti, aby si představily, 
jak by se cítily, kdyby tam byly. Vyzvěte několik 
dětí, aby se podělily o své myšlenky. Vysvětlete, 
že mohou pociťovat blízkost Spasitele díky 
tomu, že o Něm budou číst v písmech.  

    4. týden: Má láska k Ježíši Kristu roste, když studuji písma.

   Napomáhejte porozumět nauce  (četba 

písem a diskuse o nich):   Rozdělte děti do 
malých skupin. Každou skupinu požádejte, 
aby si přečetla následující verše a diskutovala 
o tom, čemu v nich Spasitel učí o modlitbě: 
 3.   Nefi  18:19–20 ;  Nauka a smlouvy 19:28, 38 ; 
 88:63–64 . Zdůrazněte, že Spasitel nás učí 
modlit se k Nebeskému Otci v Jeho jménu a 
že nám to pomáhá pocítit, že jsme Mu blíže.

   Napomáhejte porozumět nauce  (vybarvo-

vání obrázku):   Pro každé dítě okopírujte ilus-
traci ze strany 19 z příručky pro jesle  Behold 
Your Little Ones . Ať si děti obrázek vybarví a 
vezmou si ho domů, aby ho ukázaly rodině.

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (diskuse o mod-

litbě):   Zazpívejte ze zpěvníku  Písně pro děti  
nějakou píseň o modlitbě, například „Modlitba 

dítěte“ ( PPD,  č. 6) nebo „ Jsem dítě Boží“ ( PPD,  
č. 1). Vyprávějte dětem o tom, jak vaše láska 
k Pánovi roste tím, že se modlíte. Na tabuli 
nakreslete tabulku se čtyřmi sloupci. První 
sloupec nadepište  náš Nebeský Otec.  Druhý 
sloupec nadepište  Děkujte Mu za požehnání.  
Třetí sloupec nadepište  Proste Ho o požehnání. 
 Poslední sloupec nadepište  Ve jménu Ježíše 
Krista, amen.  Požádejte děti, aby ve skupinách 
podle tříd si zapsaly několik požehání, za která 
jsou vděčné. Pak požádejte každou skupinu, ať 
uvede jedno požehnání, za které jsou vděčné, 
a toto požehnání napište do druhého sloupce. 
Dále děti požádejte, ať ve skupinách podle tříd 
diskutují o požehnáních, o která by mohly 
Nebeského Otce požádat, a jejich odpovědi 
napište do třetího sloupce. Zopakujte si části 
modlitby.

    3. týden: Má láska k Ježíši Kristu roste, když se modlím.

  Vybarvování obrázků

  Ne všechny děti mají rády 
vybarvování obrázků. Některé 

udělají na stránce jen jeden nebo 
dva tahy pastelkou. Smyslem 

činností s vybarvováním obrázků 
je dát dětem něco, co jim vizuálně 

připomene lekci a co si 
mohou odnést domů.  

  Tip:  Když děti hovoří o 
tom, jak mohou určitou 
nauku uplatňovat 
v životě, utvrzuje jim to 
dané poselství v srdci 
a přivolává to Ducha. 
Učíte-li děti nějaké 
nauce, dejte jim pak 
příležitost hovořit o tom, 
jak ji mohou uplatňovat 
v životě. 

  Tip:  Společná zaměst-
nání plánujte tak, aby 
se mohly zapojit jak 
starší, tak mladší děti. 
Například během 
3.   týdne je první čin-
nost vhodnější pro starší 
děti a druhá činnost 
pro mladší děti. 
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Představte nauku  (četba písem):   Na tabuli 
umístěte obrázek misionáře na plný úvazek. 
Řekněte dětem, že si nyní přečtou několik 
veršů o misionářské práci. Jedné polovině dětí 
zadejte  Matouše 28:19–20  a druhé polovině 
 Nauku a smlouvy 133:37 . Vyzvěte je, ať řeknou, 
čemu se z těchto veršů naučily o misionářské 
práci, a diskutujte o tom s celými Primárkami. 
Požádejte děti, z jejichž rodiny někdo právě 
slouží na misii, aby řekly něco o tom, co si 
myslí o misionářské práci.

   Napomáhejte porozumět nauce a pod-
něcujte její uplatňování  (diskuse o misio-

nářské práci):   Požádejte děti, aby se postavily 
a zazpívaly píseň „Chtěl bych být misionářem“ 
( PPD,  č. 68). Řekněte dětem, že Nebeský Otec 
si přeje, aby evangelium bylo hlásáno po celém 
světě, a že ony se mohou na misionářskou 
práci připravovat již nyní. Do nádoby vložte 
předměty, které dětem připomenou, jak se 
mohou na službu na misii připravovat, napří-
klad písma, nedělní obuv, poukázku desátku 
a srdce z papíru. Požádejte jedno dítě, ať si 
z nádoby vybere nějaký předmět a řekne, jak 
mu činnost, kterou tento předmět představuje, 
může pomoci připravit se na misii.

    2. týden: Sdílení evangelia pomáhá druhým přijít ke Kristu.

Představte nauku  (četba verše a výuka 

pomocí obrázků):   Požádejte děti, ať se postaví 
a společně přečtou  Nauku a smlouvy 1:38 . 
Vysvětlete, že proroci jsou služebníci Ježíše 
Krista. Ukažte obrázek Spasitele a současného 
proroka a řekněte dětem, že když následujeme 
proroka, následujeme Ježíše Krista.

Podněcujte uplatňování nauky  (zpěv 

písně):   Zazpívejte 9. sloku písně „Následuj 

proroka“ ( PPD,  č. 37). Rozdělte děti do skupin 
a požádejte je, ať si vyberou jednu nebo dvě 
myšlenky, kterým se naučily od žijících pro-
roků a apoštolů během generální konference. 
Požádejte jednu skupinu, ať předvede to, 
čemu se naučila. Ať ostatní děti hádají, co 
předvádějí. Toto zopakujte se všemi skupi-
nami. Při každém střídání skupin zazpívejte 
refrén písně „Následuj proroka“.

Říjen   Posláním Církve je pozvat všechny, 
aby přišli ke Kristu
  „Ano, pojďte ke Kristu a buďte v něm zdokonalováni.“ ( Moroni 10:32 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku předsta-

víte a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti 

dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Budeme-li následovat proroka, pomůže nám to přijít ke Kristu.

     Učíme se opakováním

  Děti se učí pomocí opakování 
a úkolů. Zde děti opakují verš 
z písem a mají za úkol seřadit 

slova správně za sebou.  

Tip:  Děti se učí lépe a 
pamatují si déle, když je 
seznamujete s různými 
pojmy pomocí obrázků a 
dalších vizuálních pomů-
cek (viz  UNVP,  169–170, 
181–182). Děti samy 
mohou být užitečnými a 
zajímavými vizuálními 
pomůckami. Místo abyste 
vystavili obrázek misio-
náře na plný úvazek, 
můžete do Primárek 
pozvat skutečného misio-
náře nebo jedno dítě za 
misionáře převléknout. 

něm Kristu 

buďte 

pojďte 

Ano, 

v a 

ke 

Klikněte zde pro pruhy papíru.

zdokonalováni
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    4. týden: Chrámová práce pomáhá mně a mé rodině přijít ke Kristu.

   Představte nauku  (četba verše):   Umístěte 
na tabuli obrázek Ježíše Krista. Pomozte dětem 
naučit se nazpaměť verš „Ano, pojďte ke Kristu 
a buďte v něm zdokonalováni.“ ( Moroni 10:32 ). 
Jednotlivá slova tohoto verše napište na samo-
statný lístek papíru. Tyto lístky umístěte na 
tabuli v náhodném pořadí. Vyzvěte děti, ať 
tento verš vyhledají a přečtou si ho společně 
s vámi. Požádejte některé dítě, aby našlo první 
slovo tohoto verše a umístilo ho na tabuli na 
správné místo. Verš přečtěte znovu a vyzvěte 
jiné dítě, aby našlo další slovo. Toto opakujte 
tak dlouho, dokud všechna slova nebudou ve 
správném pořadí. Vysvětlete dětem, že přijít ke 
Kristu znamená mít v Něj víru, dodržovat Jeho 
přikázání, uzavřít smlouvy a činit pokání, když 
děláme chyby.

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (diskuse o modelo-

vých situacích):   Vysvětlete, že díky usmíření 
Ježíše Krista můžeme činit pokání, když se 
dopustíme nějaké chyby. Z papíru vystřihněte 
čtyři stopy a na každou z nich napište jednu část 
pokání: 1) pociťovat lítost, 2) požádat o odpuš-
tění, 3) napravit zlo a (4) zlo neopakovat. Stopy 
umístěte na podlahu tak, aby vedly k obrázku 
Ježíše Krista, a nechte několik dětí po nich přejít. 
Rozdělte děti do skupin a každé skupině zadejte 
jednu modelovou situaci, která popisuje něco, 
z čeho by děti mohly činit pokání. Například: 
„Někdo neposlechne rodiče tím, že doma kope 
do míče, a něco rozbije.“ Požádejte je, aby disku-
tovaly o tom, jak mají v tomto případě uplatnit 
jednotlivé kroky pokání.

   Napomáhejte porozumět nauce  (zpěv 

písně):   Naučte děti zpívat druhou sloku písně 
„Tak rád se dívám na chrám“ ( CS,  95; Liahona, 
květen 2009, s. 103). Vystavte obrázek chrámu 
a zakryjte ho osmi kousky papíru. Na každý 
kousek papíru napište nebo nakreslete jednu 
z následujících věcí: srdce, otevřené dveře, 
slovo  smlouva,  slova  být poslušným,  slova 
 místo posvátné,  slova  síla nekonečná,  slovo 
zpečetění a obrázek rodiny. Řekněte dětem, 
že to jsou vodítka k jedné písni. Vyzvěte je, 
aby pozorně naslouchaly, a zazpívejte jim 
jeden řádek této písně. Zeptejte se jich, které 
vodítko odpovídá tomuto řádku, a vyzvěte 
jedno dítě, aby odstranilo příslušný kousek 
papíru. Tento řádek zazpívejte znovu spo-
lečně s dětmi a vysvětlete jim, co znamená. 
Můžete je vyzvat, aby udělaly nějaký pohyb, 

který se vztahuje k tomuto řádku. Toto zopa-
kujte u všech řádků písně. Až obrázek odkry-
jete, zazpívejte celou píseň společně s pohyby. 
Řekněte dětem, že již nyní se mohou připra-
vovat na to, aby byly hodny, 
až budou 
starší, jít do 
chrámu, a že 
když to 
budou dělat, 
přivede je to 
blíže k Ježíši 
Kristu.  

    3. týden: Ke Kristu přicházíme tím, že činíme pokání, když jsme 
udělali chybu.

  Podněcujte uplatňování nauky

  Děti se učí tím, že ukazují, jak mohou 
zásady evangelia uplatňovat v životě.  

  Tip:  „Tím, že projevu-
jeme lásku těm, které 
učíme, se stáváme [oni i 
my] vnímavějšími vůči 
Duchu.“ (  UNVP,  31.) 
Svou lásku k dětem 
můžete prohlubovat tím, 
že se za každé z nich 
budete modlit, poznávat 
jejich zájmy a obavy, 
oslovovat je jménem a 
pozorně jim naslouchat. 

  Tip:  Modelové situace 
jsou situace ze skuteč-
ného života, které dětem 
pomáhají přemýšlet a 
diskutovat o tom, co 
mohou v podobných 
situacích dělat (viz 
3. týden). Modelové 
 situace mohou pomoci 
ukázat, jak uplatňovat 
zásady evangelia (viz 
 UNVP,  167–168). 

smlouva
být 

poslušným

místo 

posvátné

síla 

nekonečná

Klikněte zde pro stopy.

Klikněte zde pro výtvarné práce.
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Napomáhejte porozumět nauce  (scénka):   
Řekněte dětem, že jednou se nějaký muž zeptal 
Ježíše: „Kdo je můj bližní?“ Ježíš mu odpověděl 
tím, že mu vyprávěl příběh, který nás učí, jak 
máme sloužit druhým. Vyzvěte několik dětí, 
aby si oblékly jednoduché kostýmy, v nichž 
budou představovat postavy z podobenství o 
milosrdném Samaritánovi: pocestného, několik 
lupičů, kněze, Levítu, Samaritána a hostin-
ského. Vyprávějte příběh vlastními slovy (viz 
 Lukáš 10:30–37 ) a pak ho dětem pomozte před-
vést. Zeptejte se dětí: „Čemu nás tento příběh 
učí o tom, kdo jsou naši bližní? Komu máme 
sloužit?“ Zdůrazněte, že naším bližním může 
být kdokoli, kdo je v nouzi. Vysvětlete dětem, 
že svým kamarádům a členům rodiny mohou 
sloužit vždy, ale lidem, které neznají, mohou 
sloužit jen tehdy, když je doprovází rodič nebo 
nějaký jiný důvěryhodný dospělý. Vydejte svě-
dectví, že Ježíš Kristus má rád všechny lidi a že 
si přeje, abychom sloužili všem lidem.

   Podněcujte uplatňování nauky  (plánování 

služby pro rodinu):   Řekněte dětem, že Ježíš si 
přeje, abychom sloužili druhým, včetně členů 
své rodiny. Z papíru vystřihněte kolečka a kaž-
dému dítěti jich několik dejte. Požádejte je, ať 
na každé kolečko namalují rozesmátý obličej 
a vyrobí tak kolečka „Službou k úsměvu“. 
Povzbuďte děti, ať během následujícího týdne 
dělají pro členy své rodiny 
drobné skutky služby. Pomocí 
brainstormingu společně 
vymyslete, co by mohly dělat 
(například napsat někomu milý 
vzkaz, uklidit hračky nebo ustlat 
postel). Ať děti položí jedno kolečko „Službou 
k úsměvu“ tam, kde udělaly skutek služby. 
Vyzvěte děti, ať požádají členy rodiny, aby se 
do této činnosti zapojili s nimi. Vyzvěte děti, 
aby se připravily na to, že budou příští týden 
v Primárkách vyprávět o tom, jak jejich služba 

přinesla do jejich rodiny 
úsměvy.

Listopad   Když sloužíme druhým lidem, 
sloužíme Bohu
  „Když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha.“ 
( Mosiáš 2:17 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte 

a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, 

aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. a 2. týden: Ježíš Kristus nás učil, jak máme sloužit druhým.

  Znázorňujte 

příběhy 

z písem

  Jednoduché 
kostýmy zhotovené 

z běžných předmětů 
pomohou dětem 

představit si tento 
příběh z písem.  

Tip:  Některé příběhy 
z písem je třeba přizpů-
sobit věku dětí. Až 
budete během 1. týdne 
učit příběhu o milosrd-
ném Samaritánovi, je 
velmi důležité, abyste 
vysvětlili, že pokud 
pomoc potřebuje nebo o 
ni požádá někdo cizí, 
musí dítě nejprve přizvat 
nějakého důvěryhod-
ného dospělého. 

  Tip:  Společné zaměst-
nání může poskytnout 
příležitosti pro podporu 
programu Víra v Boha. 
Činnost během 1. a 2. 
týdne, která je zaměřena 
na službu, pomůže spl-
nit cíle na straně 8–9 
příruček  Víra v Boha . 

Tip: Společné zaměst-
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   Napomáhejte porozumět nauce  (sledo-

vání příkladů příležitostí ke službě):   
Požádejte jednu z vedoucích Primárek, aby při-
šla do třídy a předváděla, že na něco nestačí a 
že určitě potřebuje pomoci. Například jí mohou 
z náruče padat různé věci, protože se toho 
snaží nést příliš mnoho nebo se snaží utěšit 
miminko. Požádejte děti, aby navrhly, jak by 
mohly použít své „pomáhající ruce“, aby jí 
pomohly. Připomeňte dětem, že v příběhu o 
milosrdném Samaritánovi nás Ježíš učil, že 
máme druhým sloužit. Ukažte obrázky dětí, 
které potřebují pomoci. Můžete použít obrázky 
ze souborů obrázků z   příruček pro Primárky. 
Vyzvěte děti, aby řekly, jak by mohly v těchto 
situacích pomoci. Zopakujte první polovinu 
 Mosiáše 2:17  a požádejte děti, aby zopakovaly 
druhou polovinu.

   Povzbuzujte porozumění nauce  (pláno-

vání služby pro naše bližní):   Požádejte děti, 
aby na papír obkreslily své „pomáhající ruce“ 

a aby na ně napsaly, jak by jejich rodina mohla 
sloužit bližním. Povzbuďte je, aby tuto službu se 
svou rodinou udělaly někdy během týdne. Tyto 
ruce umístěte na nástěnku nebo na zeď, aby 
dětem připomínaly, jak mohou sloužit.

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (zpěv písně):  
 Požádejte některé dítě, aby přišlo dopředu a 
porovnalo své ruce s vašimi. Podotkněte, že 
jeho ruce jsou mnohem menší než vaše. Dávejte 
dětem otázky typu: „Mé velké ruce mohou uklí-
zet hračky. Dokáží to i vaše malé ruce?“ Zapojte 
všechny děti tím, že je požádáte, aby porovnaly 
své ruce s rukama učitelky. Vysvětlete, že jejich 
ruce mohou sloužit mnoha způsoby, i když jsou 
malé. Zazpívejte píseň „Malé své ruce složím“ 
( PPD,  č. 87). Vyzvěte děti, aby při zpěvu složily 
ruce před sebou. Když budou zpívat slovo  ruce,  
ať obě ruce zvednou do vzduchu a pak je 
znovu rychle složí.  

    4. týden: Když sloužím svým bližním, sloužím Bohu.

   Představte nauku  (učení se verši z písem 

nazpaměť):   Na tabuli napište: „Když jste ve 
službě bližních svých, jste pouze ve službě 
svého Boha.“ ( Mosiáš 2:17 ) a diskutujte o 
významu tohoto verše. Pomozte dětem naučit 
se mu nazpaměť tím, že ho rozdělíte na dvě 
části, a jednu polovinu dětí požádáte, aby 
řekla první část („Když jste ve službě bližních 
svých“), a druhou polovinu dětí, aby řekla 
druhou část („jste pouze ve službě svého 
Boha“). Několikrát to zopakujte.

   Napomáhejte porozumět nauce  (zpěv 

písně):   Zazpívejte píseň „Když pomáháme“ 
( PPD,  č. 79) a nahraďte při tom slovo  pomá-
háme  slovy  si sloužíme.  Píseň zpívejte znovu 
a slovo  mamince  nahraďte jinými členy rodiny 
(například taťkovi, bratrovi nebo sestřičce). 

Vyzvěte děti, aby při zpěvu předváděly, jakou 
službu by mohly danému členu rodiny poskyt-
nout. Připomeňte dětem, že když sloužíme 
druhým, sloužíme Bohu.

   Podněcujte uplatňování nauky  (diskuse 

o příležitostech k službě):   Na tabuli 
nakreslete hodiny. Rozdělte děti do skupin 
a každé skupině zadejte jinou denní dobu. 
Řekněte dětem, že své rodině mohou sloužit 
kdykoli během dne. Řekněte dětem: „Bim, 
bam, bim, je čas sloužit v  hodin!“ 
Vyzvěte skupinu, které jste zadali tento čas, 
aby se postavila a jmenovala jeden způsob, 
kterým můžeme své rodině sloužit v tuto 
denní dobu. To opakujte, dokud se všechny 
skupiny nevystřídají.

    3. týden: Když sloužím své rodině, sloužím Bohu.

      Zopakujte nauku

  Zopakování nauky 
zábavným způsobem 

pomůže dětem 
zapamatovat si, 
čemu se naučily.  

  Tip:  Zapojíte-li děti 
mnoha různými způ-
soby, bude pro ně učení 
zábavnější. Zkuste roz-
dělovat děti do skupin 
několika různými způ-
soby, například na 
dívky a chlapce, podle 
určité barvy oblečení 
nebo podle toho, zda 
mají narozeniny 
v první, nebo v druhé 
polovině roku. 

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (vyprávění o službě):   
Vyzvěte děti, aby vlastními slovy znovu vyprá-
věly příběh o milosrdném Samaritánovi. 
Použijte stejné kostýmy jako minulý týden, 
abyste jim tím příběh připomněli. Pak dejte 
dětem příležitost hovořit o svých kolečkách 
„Službou k úsměvu“ z tohoto týdne. Můžete to 
například udělat tak, že vyrobíte kolo, jako je 
to na obrázku, a napíšete na něj všechny třídy 

ve vašich Primárkách. 
Kolo roztočte a 
vyzvěte jedno nebo 
dvě děti z dané třídy, 
aby vyprávěly o své 
službě a o tom, jak při-
nesla radost jim i dru-
hým lidem. Pokračujte 
podle časových možností.

SLUŽBA S ÚSMĚVEM

KOLO SLUŽBY

T
ří

d
a
 5

Tříd
a 6

T
říd

a
 2

Třída 1

Třída 4 Tříd
a 3

Klikněte zde pro 
výtvarné práce.
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 Tip:  Děti dobře reagují 
na vizuální pomůcky. 
Můžete používat rozma-
nité vizuální pomůcky, 
jako jsou předměty, 
kresby na tabuli, pruhy 
papíru, fl anelové tabule 
a loutky (viz  UNVP,  
89–90).

   Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování  (diskuse o obráz-

cích a předmětech):   Přineste čtyři krabice 
zabalené jako dárek. Do každé krabice vložte 
obrázek nebo předmět, který představuje jednu 
z následujících událostí, a lístek s vysvětlením, 
jaké požehnání nebo dar nám tato událost 
přinesla:

    •   Událost: narození Ježíše; dar: „Nebeský 
Otec dal svého Jednorozeného Syna, aby 
byl naším Spasitelem.“

    •   Událost: Kázání na hoře; dar: „ Ježíš Kristus 
nás učil, jak máme žít spravedlivě.“

    •   Událost: Ježíš se modlil v Getsemanech; dar: 
„Díky Ježíši Kristu můžeme být spaseni od 
hříchu.“

    •   Událost: vzkříšení; dar: „Díky Ježíši Kristu 
budeme vzkříšeni.“

    Každou krabici ať rozbalí jiné dítě a pak disku-
tujte o tom, jak jsme požehnáni díky každému 
daru.

   Podněcujte uplatňování nauky  (psaní 

nebo kreslení):   Diskutujte o tom, jak můžeme 
Spasiteli dávat dárky tím, že sloužíme druhým 
a že jim projevujeme lásku (viz  Matouš 25:40 ). 
Každému dítěti dejte list papíru a vyzvěte je, ať 
napíší nebo nakreslí, jaký dárek dají Spasiteli. 
Potom ať list přehnou na polovinu a vnější 
stranu ozdobí jako dárek.

    2. týden: Ježíš Kristus je Spasitel světa.

   Představte nauku  (diskuse o narozeni-

nách):   Požádejte děti: „Zamyslete se, kdy jste 
slavili narozeniny nějakým zvláštním způso-
bem. Co jste dělali?“ Umožněte několika dětem, 
aby o svých narozeninách vyprávěly. Vysvětlete, 
že Nebeský Otec již od počátku času vedl své 
proroky k tomu, aby říkali světu o nejdůležitěj-
ším narození v historii světa – o narození Jeho 
Syna Ježíše Krista. Vysvětlete, že toto poselství 
bylo tak důležité, že proroci byli ochotni položit 
život, aby mohli svědčit o tom, že Kristus přijde. 
Požádejte děti, aby zopakovali větu: „ Ježíš 
Kristus přišel na zem tak, jak to proroci slíbili.“

   Napomáhejte porozumět nauce  (předvá-

dění příběhů z písem):   Vystavte obrázky něko-
lika proroků, kteří učili o tom, že Ježíš Kristus 
přijde. Rozdělte děti do skupin a každé skupině 
zadejte jeden odkaz na písma, kde je popsáno 
toto učení některého z proroků. Ať jedna skupina 
po druhé zahraje svůj příběh (viz  UNVP,  178–179) 
a ostatní děti se při tom snaží určit, o kterého 
proroka jde. Mohou to být například tito proroci: 
král Beniamin ( Mosiáš 2:1, 5–7 ;  3:5–8 ), Abinadi 
( Mosiáš 12:1, 9 ;  15:1–2 ;  17:1, 8–10 ) a Samuel 
Lamanita ( Helaman 14:1–5 ;  16:1–2 ). Vydejte svě-
dectví, že Ježíš Kristus opravdu přišel na zem a 
že proroctví o Něm se splnila.

Prosinec   Vím, že můj 
Spasitel žije
  „A nyní, po mnohých svědectvích, jež o něm byla dána, toto je svědectví 
poslední ze všech, jež my o něm dáváme: Že on žije!“ ( NaS 76:22 .)

  Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte 

a jak jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, 

aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“ 

  1. týden: Ježíš Kristus přišel na zem, tak jak to proroci slíbili.

 Tip:  Děti si to, čemu se 
naučily, zapamatují lépe, 
když tomu mohou učit 
někoho jiného. Zvažte, 
jak jim to můžete umož-
nit během společného 
zaměstnání nebo doma.
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 Tip:  Vyjadřujte lásku 
těm, které učíte, upřím-
nými pochvalami něčeho 
konkrétního, co dítě udě-
lalo. Například můžete 
říci: „Děkuji ti za vyprá-
vění o tvé rodině,“ 
namísto obecné pochvaly 
typu „Výborně!“ nebo 
„Děkuji.“

 Tip:  Společná zaměst-
nání plánujte tak, aby se 
mohly zapojit jak starší, 
tak mladší děti. Například 
první činnost ve 3.   týdnu 
je vhodnější pro starší 
děti. Přemýšlejte, jak tuto 
činnost můžete přizpůso-
bit mladším dětem.

    4. týden: Mohu žít znovu s Ježíšem Kristem.

   Napomáhejte porozumět nauce  (četba 

písem a názorné předvedení):   Řekněte 
dětem, že oznámí velkou novinu, a to že Ježíš 
Kristus se jednoho dne vrátí na zem. Vyberte 
dvě děti, které budou představovat televizní 
reportéry nebo novináře, kteří každé třídě 
položí několik otázek. Každé třídě zadejte 
jednu nebo dvě z následujících otázek a 
odkazů na písma a nechte jim několik minut 
na přípravu: Znáte některá znamení Ježíšova 
Druhého příchodu? ( Joseph Smith–Matouš 
1:28–29 ); Jak Ježíš přijde? ( Matouš 24:29–31 ); 
Kdy Ježíš přijde? ( Matouš 24:36, 42, 44 ); Co se 
stane se spravedlivými lidmi, až Ježíš přijde? 

( NaS 88:96–97 ); Kdo bude po Jeho příchodu 
vládnout? ( Články víry 1:10 ;  NaS 29:11 ;  45:58–
59 ); Co se stane po Jeho příchodu se zvířaty? 
( Izaiáš 11:6–9 ;  Ozeáš 2:18 ). Ať se dvě děti, 
které představují reportéry, střídají v kladení 
otázek a ať každá skupina odpovídá.

   Podněcujte uplatňování nauky  (diskuse 

a zpěv):   Diskutujte s dětmi o tom, jak se 
můžeme připravovat na to, až Ježíš znovu při-
jde. Zdůrazněte, že pokud žijeme spravedlivě, 
nemusíme se bát. Vyzvěte je, aby o tom také 
diskutovaly s rodiči doma. Zazpívejte píseň 
„Vím, že můj Otec žije“ ( PPD,  č. 3).

   Napomáhejte porozumět nauce  (výuka 

pomocí fyzické činnosti):   Před začátkem 
Primárek přichyťte na spodní stranu židlí 
papíry sestřižené do tvaru nášlapných kamenů, 
na nichž je napsaný jeden z následujících 
výrazů: křest, konfi rmace, modlitba, rodinný 
domácí večer, přijímání svátosti, návštěva shro-
máždění a sňatek v chrámu. Na jeden konec 
místnosti umístěte obrázek světa a na druhý 
konec obrázek Ježíše Krista. Požádejte jedno 
dítě, aby zkusilo přeskočit od jednoho obrázku 
k druhému. Vysvětlete, že existují kroky, které 
musíme učinit, abychom mohli znovu žít 
s Ježíšem a s Nebeským Otcem. Požádejte děti, 
aby se podívaly, zda k jejich židli není zespodu 
přichycený papír ve tvaru nášlapného kamene. 
Vyzvěte děti, aby s nášlapnými kameny přišly 
jedno po druhém dopředu a řekly, proč se při-
blíží ke Kristu tím, že budou dělat to, co je 
napsáno na jejich kameni. Nášlapný kámen 
položte na zem mezi ony dva obrázky. Totéž 
udělejte s ostatními nášlapnými kameny tak, 
abyste přes místnost vytvořili cestu. Vyzvěte 
jedno dítě, aby přešlo od obrázku světa 
k obrázku Spasitele a aby při tom šlapalo jen 
na nášlapné kameny. Povzbuďte děti, aby vždy 
dělaly to, co je správné, protože tak zůstanou 
na cestě, která je dovede k Ježíši Kristu, a 
budou tak moci znovu žít s Ním.

   Podněcujte uplatňování nauky  (kreslení 

a vybarvování):   Požádejte děti, aby si na dva 
papíry obkreslily nohy a aby na každou stopu 

napsaly nebo nakreslily jeden krok, který 
mohou udělat pro to, aby žily znovu s Ježíšem 
Kristem. Zatímco děti budou malovat, ať pia-
nistka potichu hraje píseň „I Will Follow God’s 
Plan“ ( CS,  164–65). Povzbuďte děti, aby si 
obrázky vzaly domů a ukázaly je rodině.  

    3. týden: Ježíš Kristus se jednoho dne vrátí na zem.

Klikněte zde pro nášlapné kameny.

Rodinný 
domácí 
večer

Návštěva 

shromáždění

 Smysluplné 

fyzické činnosti

  Děti se učí tím, že se 
zapojují do smysluplných 
činností. V této činnosti 
děti dělají kroky, které 

představují to, co mohou 
dělat pro to, aby se 

přiblížily Kristu. Zvažte, 
jak můžete zapojit 

co nejvíce dětí. 
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  Tip:  Nemusíte být zkuše-
ným hudebníkem nebo 
mít krásný hlas, chcete-li 
dosáhnout toho, aby zpí-
vání v Primárkách bylo 
zábavné a smysluplné. 

    Jak používat hudbu 
v Primárkách
  Smyslem hudby v Primárkách je učit děti evangeliu Ježíše Krista. Písně pro Primárky 

zpříjemňují dětem výuku evangeliu, přivolávají Ducha a vytvářejí uctivou atmosféru 

vhodnou pro učení.

  Preludium vytváří uctivou atmosféru a pomáhá 
dětem připravit se na učení se evangeliu. Ať 
hudba hraje, když děti přicházejí.

  Vyzvěte děti, aby se zapojily do preludia tím, 
že budou zpívat, zatímco ostatní děti přicházejí 
do Primárek. Například můžete zvednout ruku 
a říci dětem, že když máte ruku otevřenou, 

mají tiše zpívat, a když ji máte zavřenou, mají 
broukat melodii.

  Jako preludium hrajte píseň, kterou se děti 
právě učí; to jim může pomoci osvojit si její 
melodii. Řekněte jim název písně a pak melodii 
zabroukejte. Pak je požádejte, aby broukaly 
melodii s vámi.

 Hudba může děti zaujmout od první chvíle, kdy vejdou do Primárek. 

 Tip:  Hudba může dětem 
pomoci zklidnit se a při-
pravit se na naslouchání 
a učení. Například 
můžete zvednout ruce 
do výšky a říci dětem, 
aby při zpěvu sledovaly 
vaše ruce. Řekněte jim, 
že když ruce spustíte 
níže, mají zpívat tišeji 
nebo pomaleji. Poděkujte 
jim za uctivost.

    K výuce zásad evangelia používejte hudbu

  Pomozte dětem porozumět tomu, že se učí 
nejen písni, ale také určité zásadě evangelia 
(viz  CS,  iii). Dávejte dětem otázky nebo jim 
pomozte soustředit se na zásadu, které píseň 
učí, prostřednictvím jednoduché činnosti, jako 
je počítání, kolikrát se určité slovo nebo slovní 
spojení v písni objeví (viz únorové náměty pro 
vedoucí hudby).

  Děti zpěvem písně vydávají svědectví (viz leden, 
1. týden). Připomínejte dětem, aby seděly rovně 
a zpívaly, jak nejlépe dovedou. Pochvalte děti a 
poděkujte jim, když zpívají hezky.

     K navození uctivé atmosféry a přivolání Ducha využívejte preludia
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  Zapojte děti do výběrů písní, které si budete 
opakovat. Například každému dítěti můžete dát 
srdce z papíru a požádat je, ať na ně napíší své 
jméno a název své oblíbené písně z Primárek. 
Srdce vložte do nádoby označené „Písně mého 
srdce“ a vyzvěte děti, aby vybraly několik písní, 

které si pak zazpíváte. Řekněte dětem, že písně 
z Primárek mohou být zdrojem útěchy, vedení 
a inspirace a že je můžeme zpívat téměř kdykoli 
a kdekoli.

 Nacvičujte doma

  Chcete-li učit písni efektivně, musíte 
ji sami znát. Nacvičte si ji doma, 

abyste se mohli dívat na děti, a ne 
do zpěvníku, až ji budete učit. 

    Jak učit písni

  Když plánujete, jak budete učit nějaké písni, 
položte si tyto otázky: Jak mohu upoutat pozor-
nost dětí? Jaké otázky mohu dětem položit, aby 
jim to pomohlo porozumět poselství evangelia 
obsaženému v   písni? Jaké svědectví jim mohu 
vydat, aby je posílilo? (Viz  CS,  300.)

  Slova nové písně vždy dětem zpívejte – nestačí 
je jen číst nebo předříkávat. To dětem pomáhá 
spojit si slova s melodií. Děti se učí píseň tak, 
že ji poslouchají a zpívají znovu a znovu. 

Nemusejí umět číst, aby se ji naučily. Například 
můžete vyzvat děti, aby vám dělaly ozvěnu. 
Dotkněte se ucha a požádejte děti, ať poslou-
chají krátký úsek nebo jeden řádek, který jim 
zazpíváte. Pak jim dejte pokyn, aby ho zase 
ony zazpívaly vám. Takto zazpívejte dva řádky 
a pak je opakujte, dokud se je děti nenaučí. 
Stejným způsobem postupujte u dalších dvou 
řádků (a pak u dalších dvou a tak dále), dokud 
se děti nenaučí celou píseň.

    Opakováním písní se učte i bavte

    Prostřednictvím hudby můžete zaměřit pozornost dětí na výuku a navodit 
jim vhodné pohyby

  Používání pohybů při zpěvu může dětem 
pomoci naučit se píseň rychleji. Také to může 
udržovat jejich pozornost. Dbejte na to, aby 
pohyby, kterými doprovázíte posvátné písně, 
byly vhodné. Jednoduchá gesta rukou pro 
základní slova nebo slovní spojení mohou být 
vhodná téměř pro jakoukoli píseň (viz lednové 
náměty pro vedoucí hudby). Například až budete 
chtít zpívat píseň „Spasitel rád mě má“ ( PPD, 
 č. 24), řekněte dětem, aby si pokaždé, až budou 
zpívat slovo  láska,  položily ruku na srdce.

  Ve zpěvníku  Písně pro děti  je několik písní se 
zábavnou činností. Potěšte se jimi a děti se jimi 
potěší také. Například:

    •   Píseň „Hlava, ramena, kolena, prsty“ ( PPD, 
 č. 89) zazpívejte společně s dětmi normální 
rychlostí a pak děti vyzvěte, ať se pokusí 
udržet tempo s vámi, a zpívejte ji rychleji a 
rychleji.

    •   Zazpívejte píseň „Chtěl bych být misioná-
řem“ ( PPD,  č. 68). Mladší děti vyzvěte, aby 
předváděly, že jedou na koni a vezou Knihu 
Mormonovu lidem, kteří žijí někde daleko. 
(Také mohou předvádět, že letí letadlem 
nebo jedou vlakem, který s nimi třese.)                   

  Tip:  Efektivní používání 
hudby přivolává Ducha. 
Když dozpíváte píseň, 
připomeňte dětem, že 
když cítí lásku a klid, je 
to Duch Svatý, který jim 
pomáhá rozpoznat 
pravdu. 

  Píseň se dobře 

naučte: procvi-

čujte, procvičujte, 

procvičujte

  Položte si otázky:

     1.   Jak mohu upoutat 
pozornost dětí?

     2.   Jaké otázky 
mohu dětem 
položit, aby jim 
to pomohlo poro-
zumět poselství 
evangelia obsaže-
nému v   písni?

     3.   Jaké svědectví 
jim mohu vydat, 
aby je to posílilo?   

Můj plán pro 
výuku písně
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MÛj Spasitel má mû rád
Slova a hudba: 

Tami Jeppson Creamer a Derena Bell

Copyright © 2002 Tami Jeppson Creamer a Derena Bell. V‰echna práva vyhrazena. 
Tato píseÀ mÛÏe b˘t kopírována pro pfiíleÏitostné a nekomerãní pouÏití v církvi nebo v rodinû. 

Toto sdûlení musí b˘t uvedeno na kaÏdé pofiízené kopii.

Uctivû  = 120–132C
! Y 34 : B C B C C C C BB C C C C C C COB B

1. KdyÏ pfied le - ty sám Je - Ïí‰
2. Pfii - ‰el jsem na ze - mi

# Y 34 : Cmp B C B C C C OB OB OB OB OB

! Y C C C OB C C C CC C C C B CC BB OB
na ze - mi Ïil, k so - bû si za - vo - lal dû - ti.
k ro - di - ãÛm sv˘m, a - bych byl ja - ko ty dû - ti.

# Y BB C B C BB C OB OB BB C BB C

! Y C C C C C C C C C OB OB C C C C C COB OB B OB OB
S lás- kou jim po - Ïeh - nal, kdyÏ je u - ãil, za nû se -pak po - mod
O Je - Ïí - ‰o - vi se s ni - mi u - ãím, kaÏ - d˘ den -se po - mod

# Y C B C B mf B CW B C B C OB OB

! Y OB B C C C C C C C C C C OB OBOB B
lil. Já vím, Ïe tak ja - ko On mûl rád je,
lím. Já vím, Ïe tak ja - ko On mûl rád je,

# Y OB CC B C B C B B CB C B C
! Y C C C BB C C C C OB OB C C C C C COB OB

stej - nû má rád i mû, ne - byl jsem tam, kdyÏ si
stej - nû má rád i mû, chci správ - nû Ïít, a - bych

# Y OB OB BB C BB C B C C B C B
Copyright @ 2002 by Tami Jeppson Creamer and Derena Bell. All rights reserved.
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! Y C C C B C C C C C C C OB C C CB OB OB
je na klín bral, a pfies - to vím, Ïe Ïi - je.
smûl k Nû - mu jít, tam, kde i mÛj O - tec je.

# Y BB CW B C OB OB OB CC C CC OB OB
! Y OB OB BB C OB OB CC CC C C B COB

Vím, Ïe Ïi - je! PÛ - jdu

# Y C B C B C B OB C C C

! Y B C BB CC OB OBY OB OB B COB OB
vû - rnû jen za Ním. Své srd - ce

# Y C C C
C C C C C C C BC C C

! Y 1. :B C B B C C C C C C C C B S S C CB
Mu chci dát, mÛj Spa - si - tel má mû rád.

# Y :C C CW OB CC C CCmp OB OBBB C OB OB
! Y 2.S C CC C C C C C CC OB OB OB? OBOB B

MÛj Spa - si - tel má mû rád.

# Y OB OB OB C C C OB
¯

p
OBOB OB
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