
Osnova pro společné zaměstnání v roce 2013

Jsem dítě Boží
„Všechny lidské bytosti – muži a ženy – jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný 

duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů.“ („Rodina – prohlášení světu“.)
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Pokyny týkající se společného 
zaměstnání a vystoupení dětí 
na shromáždění svátosti
Vážená předsednictva Primárek a vedoucí hudby,
letos budeme mít to posvátné požehnání a příležitost pomoci každému dítěti v Primárkách po-
znat, že je dítě Boží. Doufáme, že děti poznají tuto důležitou pravdu, zatímco budou pociťovat 
lásku, kterou k nim náš Nebeský Otec chová. Když budete s modlitbou učit naukám obsaženým 
v těchto lekcích pro společné zaměstnání, můžete dětem pomoci porozumět jejich božské pod-
statě, účelu a možnostem. Můžete jim pomoci prohloubit víru v Ježíše Krista a jejich svědectví o 
plánu našeho Nebeského Otce, který pro ně má. A můžete jim dát naději do budoucna a posílit 
jejich touhu zůstat na cestě vedoucí zpět k Nebeskému Otci.

Při přípravě, výuce a při vydávání svědectví o těchto pravdách usilujte o pomoc Ducha. Díky va-
šemu oddanému úsilí budou požehnány jednotlivé rodiny. Máme vás rády a jsme vám vděčné za 
vaši oddanou službu, kterou poskytujete, abyste posilovaly a ochraňovaly naše drahocenné děti.

Generální předsednictvo Primárek

Pokyny pro společné zaměstnání

Výuka evangelia
Používejte tuto brožuru pro přípravu 15 minu-
tových lekcí, jež budou probíhat každý týden při 
společném zaměstnání. Lekce můžete doplnit 
z dalších materiálů schválených Církví, jako je 
Liahona. Následující pokyny vám pomohou při 
plánování a výuce lekcí.

Mějte rády ty, které učíte. Projevujte dětem lásku 
tím, že si zapamatujete 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 učení. Tato 
brožura vám má pomoci 
dozvědět se nejen to, co 
máte učit, ale také to, 
jak máte učit a jak máte 
povzbuzovat děti k tomu, 
aby se učily. Nauce budete 
učit účinněji, pokud při každé lekci uděláte tyto 
tři věci:
 1. Představte nauku. Jasně představte dětem na-

uku, které se budou učit. Zvažte, jak to můžete 
učinit slovy nebo pomocí obrazových materi-
álů. (Několik příkladů najdete v lekci pro čtvrtý 
týden v únoru a pro třetí týden v červenci.)

 2. Pomozte porozumět nauce. Zajistěte, aby děti 
získaly hlubší porozumění nauce tím, že budete 
používat rozmanité vyučovací metody, jež 

je vtáhnou do výuky, například zpěv písní, 
scénky a čtení písem.

 3. Povzbuzujte k uplatňování nauky. Poskytujte 
dětem příležitosti pro uplatňování nauky 
v životě. Uvažujte o tom, jak mohou vyjádřit 
pocity nebo jak si mohou stanovit cíl vztahující 
se k nauce.

Tato brožura obsahuje celé lekce na některé 
vybrané týdny tohoto roku. Na ostatní týdny 
nepřináší celé lekce, ale jen náměty. Tyto náměty 
doplňte vlastními nápady. Náměty můžete získat 
studiem jiných lekcí v této brožuře. Čas během 

páté neděle věnujte zopa-
kování předchozích lekcí. 
Při  plánování a přípravě 
 činností pro lekce vás 
může vést Duch.

Při přípravě lekce spolu-
pracujte s vedoucí hudby. 
Zpěv písní vám pomůže 
zdůraznit nauky, jimž 
učíte. Občas můžete po-

žádat učitelky nebo učitele a jejich třídy, aby vám 
s výukou evangelia částečně pomohli.

V některých lekcích se navrhuje, abyste do Primá-
rek pozvaly hostující řečníky. Než tyto hosty do 
Primárek pozvete, je k tomu třeba získat svolení 
biskupa nebo presidenta odbočky.

Lekce jsou doplněny vždy několika tipy pro 
učitele, které vám pomohou zlepšit vaši schop-
nost učit. Lekce také obsahují obrázky, které vám 
pomohou představit si, jak určitá činnost vypadá. 

Každý týden si naplánujte, jak 
dětem 1) nauku představíte,  

2) jak jim pomůžete ji 
 pochopit a 3) jak jim pomů-
žete ji uplatňovat v životě.

K dispozici na 
internetu: Informace, 
vizuální pomůcky a učební 
 materiály, na něž se  
v této brožuře odkazuje, 
jsou k dispozici na  
adrese LDS.org v oddíle 
 Serving in the Church 
[Služba v Církvi].
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Příprava: Při přípravě 
společných zaměstnání se 
modlete o vedení Ducha 
a usilujte o Jeho vliv. 
Budete-li se s Duchem 
připravovat a budete-li  
s Ním učit, potvrdí 
pravdivost toho, čemu 
učíte. (Viz UNVP, 13.)

Zdroje použité v této brožuře

V celé brožuře jsou jednotně použity tyto zkratky:

PPD   Písně pro děti 

ZNPPD  Zpěvník náboženských písní a písně pro děti

KOE  Kniha obrázků z evangelia

UNVP  Učení – není většího povolání

Mnoho lekcí obsahuje náměty pro použití obrázků. 
Obrázky můžete najít v Knize obrázků z evangelia, 
v balíčcích s obrázky k jednotlivým příručkám 
pro Primárky, v církevních časopisech a na inter-
netové adrese images .lds .org.

Studijní osnovy pro rok 2013

Všeobecné studijní osnovy
Jesle: Behold Your Little Ones [Pohleďte na maličké 
své]; Sluneční paprsek: Primárky 1; Rozhodni se 
správně 4–7: Primárky 3; Stateční 8–11: Primary 5 
[Primárky 5]

Základní studijní osnovy
Sluneční paprsek: Primárky 1; Rozhodni 
se správně 4–7: Primárky 3; Stateční 8–11: 
Primárky 7

I když rozvíjení vašich vyučovacích dovedností je 
důležité, nakonec právě vaše duchovní příprava a 
svědectví vybídnou Ducha, aby tyto nauky potvr-
dil v srdci dětí.

Čas pro zpěv písní
Hudba v Primárkách má navodit uctivou 
atmosféru, učit evangeliu a pomáhat dětem po-
ciťovat vliv Ducha Svatého a radost, kterou zpěv 
přináší. Zpěvu a výuce hudby má být věnována 

20minutová část společného zaměstnání. To 
vám zajistí dostatek času na výuku nových písní 
a na to, abyste dětem pomohly pocítit radost ze 
zpívání.

Tato brožura obsahuje novou píseň, které se děti 
budou učit v tomto roce (viz strana 28). Obsa-
huje také oddíl nazvaný „Jak používat hudbu 
v Primárkách“ (viz strany 26–27) a další náměty, 
jak učit děti písním (viz strany 3, 11 a 17).

Pokyny pro vystoupení na shromáždění svátosti

Pod vedením biskupa nebo presidenta odbočky 
se vystoupení dětí na shromáždění svátosti ob-
vykle koná v průběhu posledního čtvrtletí roku. 
Začátkem roku se sejděte s rádcem v biskupstvu 
nebo v předsednictvu odbočky, který dohlíží na 
Primárky, a prodiskutujte s ním předběžné plány. 
Až budete mít připravené konečné plány, před-
ložte mu je ke schválení.

Naplánujte vše tak, aby děti předvedly program 
založený na tématech společného zaměstnání 
z jednotlivých měsíců. V průběhu roku si veďte 
poznámky o proslovech a osobních zkušenos-
tech dětí pro případné použití při vystoupení. Až 
budete plánovat, jak se děti podělí o to, čemu se 

naučily o tématu pro tento rok, přemýšlejte o tom, 
jak mohou shromážděným pomoci zaměřit se na 
nauky evangelia, kterým učí. Na konci shromáž-
dění může krátce promluvit člen biskupstva.

Při plánování vystoupení mějte na paměti tyto 
pokyny:

•	Nácvik	vystoupení	nemá	klást	zbytečné	ná-
roky na čas, který by jinak mohl být stráven 
výukou nebo s rodinou.

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

Podklady: Další učební 
pomůcky, jako jsou 
omalovánky, příběhy a 
činnosti, můžete najít 
v Liahoně, v příručce pro 
jesle a v Knize obrázků 
z evangelia. Tyto zdroje 
používejte k doplnění 
svých lekcí. Na adrese  
friend .lds .org také 
najdete seznam pomů-
cek z časopisu Friend 
k jednotlivým tématům 
z evangelia. Tyto pomůcky 
můžete vytisknout a 
použít je při výuce dětí.
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Leden Jsem dítě Boží a Bůh má pro mě plán
„Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme [děti] Boží.“ (Římanům 8:16.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat 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 můj Nebeský Otec. Zná mě a miluje mě.

Představte nauku (hra s hádankou): Řekněte 
dětem, že myslíte na někoho, kdo nás má rád, 
zná každého z nás, pomáhá nám a žije daleko. 
Požádejte je, aby se pokusily uhodnout, na koho 
myslíte (na Nebeského Otce). Diskutujte o našem 
vztahu s Nebeským Otcem. Vybídněte děti, aby 
společně opakovaly slova „Bůh je můj Nebeský 
Otec. Zná mě a miluje mě.“

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Rozdělte děti do skupin. Ať každá skupina přečte 
Enose 1:5, Mojžíše 1:6 a Josepha Smitha–Životopis 
1:17 a diskutuje o tom, jak Pán oslovil jednotlivé 
proroky. Zeptejte se dětí: „Kdyby vás Nebeský 
Otec navštívil, jak by vás oslovil?“ Vydejte svědec-
tví o tom, že Bůh zná každého z nás jménem.

Povzbuďte k uplatňování nauky (zpěv písně): 
Ať se děti postaví do kruhu a podávají si několik 
předmětů, které představují Boží lásku k Jeho 
dětem, a přitom zpívají píseň „Jsem dítě Boží“ 
(PPD, č. 1) nebo „Vím, že můj Otec žije“ (PPD, 
č. 3). Mezi tyto předměty mohou patřit písma, 
obrázek svátosti, kousek ovoce nebo fotografie 
rodiny. Během zpěvu píseň několikrát náhodně 
přerušte a nechte děti, které v onen okamžik drží 
nějaký předmět, aby se podělily o jednu věc, díky 
níž vědí, že je Bůh miluje. Pokračujte v tom podle 
časových možností.

2. a 3. týden: Plán Nebeského Otce je plán štěstí.

Představte nauku: Na kus papíru napište 
větu „Plán Nebeského Otce je plán štěstí“. Papír 

vložte do krabičky 
a zabalte ji tak, aby 
vypadala jako dárek. 
Ukažte tento dárek 
dětem a řekněte jim, 
že uvnitř je něco, co 
jim přinese štěstí. 
Nechte je hádat, co 
by to mohlo být. 
Poté dárek otevřete 
a nechte jedno dítě, 
aby třídě danou větu 

přečetlo. Vysvětlete, že Nebeský Otec má plán, 
díky němuž můžeme být šťastní a žít opět s Ním.

Pomozte porozumět nauce (zpěv písně a 
odpovídání na otázky): Každé třídě dejte proužek 
papíru, na němž je napsána jedna z těchto otázek:

Kde jsem žil dříve a co jsem si přál?
Co nám předložil Nebeský Otec?
Co se otázal Nebeský Otec a kdo chce sloužit pro 
Jeho slávu?
Co nám dává Ježíš?

Zazpívejte první sloku písně „Dřív jsem žil v ne-
besích“ (PPD, č. 2) a diskutujte o odpovědích na 
první dvě otázky. Toto zopakujte i se zbývajícími 
slokami a otázkami.

Pomozte porozumět nauce (dokončení 
výroku): Na tři různá místa v místnosti umístěte 
obrázky znázorňující předsmrtelný, smrtelný 
a posmrtný život. Na kousek papíru nakreslete 

Předsmrtelný Smrtelný Posmrtný

Celoroční aktivita: Krátce 
se podělte o to, jak jste 
poznaly, že vás Bůh miluje. 
Do průhledné sklenice 
nebo nádobky umístěte 
malý předmět (například 
vatový tampon, fazoli nebo 
kamínek). Během celého 
roku poskytujte dětem 
příležitosti podělit se o 
to, jak poznaly, že je Bůh 
zná a miluje. Vždy, když 

se nějaké dítě podělí 
o svoji zkušenost, ať 
přidá další předmět do 
sklenice. O sklenici se 
zmiňujte často a zdůraz-
ňujte, jakými mnohými 
způsoby nám Nebeský 
Otec projevuje lásku.

Píseň: „Jsem dítě Boží“
(PPD, č. 1)

Plán Nebeského Otce  

je plán štěstí

Činnosti přizpůsobte 
počtu dětí v Primárkách. 
Když velké Primárky 
rozdělíte do skupin, aby 
četly verše z písem, více 
dětí dostane příležitost se 
zapojit. Malé Primárky 
není třeba rozdělovat 
do skupin, aby se mohly 
zapojit všechny děti.
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úsměv. Řekněte dětem, aby pokaždé, když zved-
nete úsměv, řekly „šťastní“. Stoupněte si k obrázku 
znázorňujícímu předsmrtelný život a popište 
Radu v nebi. Kdykoli je to možné, ať děti doplní 
vaši větu slůvkem „šťastní“, když zvednete úsměv. 
Například: „Nebeský Otec si přeje, abychom byli 
šťastní. Řekl nám o svém plánu, podle něhož nás 
pošle na zem, kde obdržíme tělo. Řekl, že když 
budeme poslušni Jeho přikázání, můžeme být 
šťastní. Věděl, že budeme potřebovat Spasitele, 
abychom mohli být šťastní, protože nikdo z nás 
není dokonalý. Když jsme se o plánu Nebeského 
Otce doslechli, byli jsme tak šťastní, že jsme jásali 
radostí!“ Pokračujte v této činnosti i na zbývají-
cích dvou místech a popisujte při tom plán štěstí: 

„Přišli jste do své rodiny, kde byli všichni velmi 
šťastní, když jste se narodili.“ „Jsme šťastní, když 
činíme spravedlivá rozhodnutí.“ „Budeme šťastní, 
až budeme moci být se svou rodinou a Nebeským 
Otcem a Ježíšem Kristem na věky v celestiálním 
království.“ S ohledem na věk a porozumění dětí 
zmiňujte různé podrobnosti týkající se plánu.

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Dejte každému dítěti papír, na němž bude na-
kreslen úsměv a napsána slova „Plán Nebeského 
Otce je plán štěstí“. Vybídněte je, aby nakreslily 
obrázek nějaké části plánu Nebeského Otce, která 
je činí šťastnými. Vydejte svědectví o tom, že 
záměrem Otcova plánu je naše věčné štěstí.

4. týden: Mám svobodu jednání a jsem zodpovědný za své volby.

Představte nauku: Připravte dva proužky 
papíru – na jeden napište „Mám svobodu jed-
nání“ a na druhý „Jsem zodpovědný za své volby“. 
Rozdělte děti do dvou skupin. Vybídněte dvě děti, 
aby přišly dopředu. Jedno z nich požádejte, aby 
ukázalo první proužek. Ať se jedna skupina po-
staví a řekne: „Mám svobodu jednání.“ Požádejte 
druhé dítě, aby ukázalo druhý proužek. Ať se 
postaví druhá skupina a řekne: „Jsem zodpovědný 
za své volby.“ Několikrát to zopakujte, aby každá 
skupina mohla říci obě části tohoto výroku.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o násled-
cích): Zeptejte se dětí, jaké následky by mělo to, 
kdyby se rozhodly nejíst, dotknout se horkého 
sporáku, jít na shromáždění nebo být laskavé 
k druhým. Vysvětlete, že Nebeský Otec nás miluje 
a přeje si, abychom se rozhodovali správně a 
získali požehnání, která k těmto rozhodnutím 
přináležejí.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra): 
Na proužky papíru napište několik dobrých a 
několik špatných rozhodnutí, která může dítě 
udělat. Vložte proužky do krabice. Ať děti vytvoří 
dvě řady – řadu „rozhodnutí“ a řadu „následky“. 

Ať první dítě z každé řady přijde dopředu a 
ostatní přitom zpívají první sloku písně „Zvol vždy 
správně“ (PPD, č. 64). Nechte první dítě z řady 
„rozhodnutí“ 
vytáhnout proužek 
papíru a nechte 
ho přečíst, jaké je 
na něm napsané 
rozhodnutí. Ať 
první dítě z řady 
„následky“ uvede 
možný následek 
takového rozhod-
nutí. Ať zbývající 
děti zvednou palec 
nahoru, pokud 
půjde o dobré 
rozhodnutí, a dají 
palec dolů, pokud 
půjde o špatné 
rozhodnutí. Pokra-
čujte v této činnosti 
podle časových 
možností.

Náměty pro vedoucí hudby

Vybídněte děti, ať s vámi zazpívají refrén písně 
„Jsem dítě Boží“ (PPD, č. 1) a čekají přitom na to, 
až uslyší slova, která popisují něco, co by si přály, 
aby pro ně někdo udělal. Jejich odpovědi (řiď, veď, 
kráčej se mnou, uč) pište na tabuli. U každého 
slova se na něco zeptejte. Například: „Kdo nás 

vede?“ nebo „Proč byste si přály, aby někdo kráčel 
s vámi?“ Vydejte svědectví o tom, jaké požehnání 
je to, že máme rodiče, učitele, vedoucí, proroky, 
písma a Ducha Svatého, aby nám pomáhali na 
naší cestě zpět k Nebeskému Otci.

Projevujte lásku: 
„Když projevujeme lásku 
studentům, které učíme, 
stávají se vnímavějšími 
vůči Duchu.“ (UNVP, 31.) 
Lásku k dětem můžete 
prohlubovat tím, že se 
za každé z nich bu-
dete modlit, poznávat 
jejich zájmy a obavy, 
oslovovat je jménem a 
pozorně jim naslouchat.

Když do nějaké činnosti 
aktivně zapojíte všechny 

děti, udržíte jejich 
pozornost a dáte jim 
příležitost naučit se 

něčemu novému.
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Únor Země byla stvořena pro 
děti Nebeského Otce
„Učiníme zemi, na níž tito budou moci přebývati; a budeme je tím zkoušeti, abychom viděli, 
budou-li činiti všechny věci, jež jim Pán, jejich Bůh, přikáže.“ (Abraham 3:24–25.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat 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 pod vedením Nebeského Otce stvořil zemi.

Představte nauku (prohlížení obrázků): Ukažte 
dětem obrázek země a zeptejte se jich, kdo zemi 
stvořil. Vysvětlete, že zemi stvořil Ježíš  Kristus 
pod vedením Nebeského Otce. Poté ukažte 
obrázek Ježíše Krista a vybídněte děti, aby řekly: 
„Ježíš Kristus stvořil zemi.“

Pomozte porozumět nauce (kreslení ob-
rázků): Řekněte dětem, že součástí plánu štěstí 
Nebeského Otce bylo i to, že bude stvořena 
země, na níž obdržíme tělo, abychom mohli růst 
a učit se. Nakreslete na tabuli šest očíslovaných 
kruhů. Rozdělte děti do šesti skupin a nechte kaž-
dou skupinu přečíst jednu z následujících pasáží 
z písem, jež se týkají šesti dnů Stvoření: Genesis 
1:1–5 (1. den); Genesis 1:6–8 (2. den); Genesis 
1:9–13 (3. den); Genesis 1:14–19 (4. den); Genesis 
1:20–23 (5. den); Genesis 1:24–31 (6. den). Vybíd-
něte všechny skupinky, aby přišly jedna po druhé 

dopředu, řekly dětem, co se stalo v den, o němž 
četly, a do příslušného kruhu nakreslily obrázek, 
který daný den znázorňuje. Přečtěte si společně 
Genesis 2:1–3. Projděte s dětmi, co se stalo v jed-
notlivých dnech Stvoření.

2. týden: Pád byl součástí Božího plánu.

Představte nauku (obrázek): Ukažte obrázek 
Adama a Evy. Řekněte dětem, že Adam a Eva byli 
první lidé, kteří přišli na zem a obdrželi tělo; byli 
umístěni do zahrady nazvané Eden. Vysvětlete, že 
když ze zahrady odešli, mohli jsme přijít na zem 
i my; jejich odchod ze zahrady se nazývá Pád. 
Napište na tabuli větu „Pád byl součástí Božího 
plánu“ a vybídněte děti, aby ji společně s vámi 
zopakovaly.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o nauce): 
Nakreslete na tabuli dva kruhy. Jeden nazvěte du-
chovní svět, druhý země. Vysvětlete, že když Adam 
a Eva byli v zahradě Eden, my jsme byli v duchov-
ním světě. Ukažte obrázek dětí a připevněte ho 
na tabuli do kruhu „duchovní svět“. Vysvětlete, 
že poté, co Adam a Eva zahradu opustili, jsme 

my mohli přijít na zem. Vybídněte nějaké dítě, 
aby přemístilo obrázek dětí do kruhu „země“. 
Vybídněte děti, aby zdvihly palec, pokud si myslí, 
že Pád byl dobrý, a požádejte nějaké dítě, aby 
vysvětlilo proč.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra na 
principu pexesa): Připravte několik párů kartiček 
se stejnými výrazy, jež představují požehnání, 
která máme ve smrtelnosti (například tělo, rodina, 
rozhodování mezi dobrým a zlým, příležitosti 
něčemu se učit, zdraví a nemoc, štěstí a smutek, 
radost a bolest). Umístěte kartičky na tabuli po-
psanou stranou dolů. Vybídněte děti, ať jedno po 
druhém otočí vždy dvě kartičky a podívají se, zda 
obsahují totožné výrazy. Pokud obsahují, disku-
tujte o tom, proč je daný výraz požehnáním.

Píseň: „Vím, že Bůh 
mne miluje“
(ZNPPD 2, č. 68)

Usilujte o Ducha: 
Při přípravě společných 
zaměstnání se modlete o 
vedení Ducha a usilujte 
o Jeho vliv. Budete-li 
se s Duchem připravo-
vat a budete-li s Ním 
učit, potvrdí pravdivost 
toho, čemu učíte.
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Byl jsem poslán na zem proto, 
abych obdržel _________ 

a abych byl zkoušen.

NaS 10:5

NaS 59:9–10 NaS 119:4

NaS 1:37

 
Ús

ta

 
Kolena

 

Uši

 
Mysl

 

Oči

 
Nohy

 

Ruce 
Sr

dc
e

Kreslení: Povzbuďte 
děti, aby obrázky ukázaly 
 rodině a diskutovaly o 
nich. To jim pomůže 
pamatovat si, čemu se 
naučily. Také to poskytne 
příležitost rodičům 
diskutovat s dětmi o 
zásadách evangelia 
(viz UNVP, 184). 

3. týden: Byl jsem poslán na zem proto, abych obdržel tělo a abych 
byl zkoušen.

Představte nauku (vizuální pomůcka): Napište 
na tabuli větu: „Byl jsem poslán na zem proto, 
abych obdržel ___________________ a abych 
byl zkoušen.“ Požádejte jedno dítě, aby přišlo 
dopředu, a obkreslete jeho tělo na tabuli nebo na 
velký kus papíru. Vybídněte děti, aby vám řekly, 
co tato kresba představuje (tělo). Doplňte chybějící 
slovo ve větě napsané na tabuli a nechte děti celou 
větu společně přečíst.

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte 
k jejímu uplatňování (výuka pomocí fyzické 
činnosti): Vyrobte papírové kolo s otáčecí šipkou, 

na němž budou obrázky různých částí těla (viz 
příklad níže). Diskutujte o tom, co všechno se dá 
s tělem dělat, a vybídněte děti, aby to dělaly s vámi 
(například ohýbat prsty, podupávat si nebo se 
otáčet na místě). Vysvětlete, že jsme na zem přišli 
mimo jiné i proto, abychom byli zkoušeni a aby 
se ukázalo, zda budeme své tělo používat k tomu, 
abychom uposlechli učení Nebeského Otce. 
Vybídněte děti, aby si jedno po druhém zatočily 
šipkou a poté řekly, jak mohou danou část těla 
používat k tomu, aby byly poslušny Nebeského 
Otce. (Pokud nemůžete vyrobit papírové kolo, 
ukazujte na různé části svého těla a požádejte 
děti, ať vám řeknou, jak mohou používat danou 
část těla k tomu, aby byly poslušny Nebeského 
Otce.) Vybídněte děti, aby zazpívaly píseň „Hlava, 
ramena, kolena, prsty“ (PPD, č. 89).

4. týden: Když budu dodržovat přikázání, budu moci opět žít  
s Nebeským Otcem.

Představte nauku (zpěv písně): Napište na  
tabuli větu: „Když budu dodržovat ___________, 
budu moci opět žít s Nebeským Otcem.“ Začněte 
broukat píseň „Drž se přikázání“ (PPD, č. 61). 
Vybídněte děti, aby se postavily, až danou píseň 
poznají, a aby si ji broukaly s vámi. Zeptejte se: 
„Co musíme dělat pro to, abychom mohli opět žít 
s Nebeským Otcem?“ Na místo chybějícího slova 
na tabuli napište „přikázání“. Vyzvěte děti, aby si 
s vámi tuto píseň zazpívaly. 

Pomozte porozumět nauce (diskuse o přiká-
záních): Požádejte několik dětí, aby jmenovaly 
několik pravidel, která stanovili jejich rodiče, aby 
byli členové rodiny v bezpečí. Zeptejte se: „Co se 
stane, když tato pravidla dodržujete?“ Odpovědi 
dětí pište na tabuli. Vysvětlete, že když rodiče 
stanovují pravidla, projevují tím lásku. Zeptejte 
se: „K čemu dochází, když dodržujeme přiká-
zání Nebeského Otce?“ Několik odpovědí dětí 

napište na tabuli. Vysvětlete dětem, že stejně jako 
je poslušnost pravidel rodičů udrží v bezpečí, 
pomůže jim být v bezpečí i poslušnost přikázání 
Nebeského Otce. Vydejte svědectví o tom, že když 
dodržujeme přikázání, budeme se moci navrátit 
k Nebeskému Otci a opět žít s Ním.

Povzbuďte k uplatňování nauky (četba 
písem): Dejte každému dítěti tužku a papír, který 
bude rozdělen na čtyři části, a v každé části budou 
napsány následující odkazy na písma: NaS 1:37, 
NaS 10:5, NaS 59:9–10 a NaS 119:4. Požádejte 
děti, aby společně jako třída přečetly jednotlivé 
verše, diskutovaly o přikázání, které daný verš 
obsahuje, a nakreslily na papír obrázek tohoto 
přikázání. Jakmile budou hotovy, vybídněte je, 
aby se podělily o to, jak jim dodržování přikázání 
pomůže připravit se na to, aby mohly opět žít 
s Nebeským Otcem.

Děti mohou být vašimi nejlepšími 
vizuálními pomůckami.

Pro papírové kolo klikněte zde.

Pro stránku s pasážemi klikněte zde.
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Ježíš Kristus je náš Spasitel
„Poslouchejte tato slova. Vizte, já jsem Ježíš Kristus, Spasitel světa.“ (NaS 43:34.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat 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 učil evangeliu a stal se naším příkladem.

Představte nauku (zpěv písně): Zazpívejte 
si společně několikrát píseň „Dělej, co dělám“ 
(PPD, č. 91) a vybídněte postupně několik dětí, 
aby si vybraly, co předvedou. Vysvětlete, že když 
následujeme skutky někoho jiného, následujeme 
jeho příklad. Zeptejte se, kdo je naším dokonalým 
příkladem, který máme následovat (Ježíš Kristus). 
Vybídněte děti, aby společně řekly: „Ježíš Kristus 
je náš příklad.“

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Na tabuli připevněte obrázky s následujícími 
výjevy: Křest Ježíše, Kristus a děti, Kristus se 
modlí a Kristus učí. Přečtěte společně jeden 
z následujících veršů a požádejte děti, aby řekly, 
čemu  Kristus v daném verši učí: Marek 16:15; 
Jan 13:34–35; 3. Nefi 11:37; 3. Nefi 18:19. Pomalu 
ukazujte na jednotlivé obrázky a vybídněte děti, 
aby se postavily, až ukážete na obrázek, který 
nejlépe ilustruje to, čemu nás ve verši, který čtete, 
Kristus učil, že máme dělat. Toto opakujte i se 
zbývajícími verši.

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Dejte všem dětem papír a vybídněte je, aby na 
něj nakreslily samy sebe, jak následují Kristův 
příklad. Například by někdo mohl nakreslit, jak 
je pokřtěn, jak učí evangeliu kamaráda nebo jak 
někomu pomáhá. Požádejte několik dětí, aby svůj 
obrázek ukázaly ostatním dětem, a povzbuďte je 
k tomu, aby ho ukázaly i své rodině.

2. týden: Díky Kristovu Usmíření mohu činit pokání a opět žít s Bohem.

Představte nauku (doplňování prázdných míst): 
Před začátkem Primárek napište na tabuli tuto 
větu: „Díky Kristovu ___________ mohu činit 
_____________ a opět žít s ______________.“ 
Na samostatné proužky papíru napište slova 
 Usmíření, pokání a Bohem a proužky přilepte ze-
spoda na tři židle v místnosti. Vybídněte děti, aby 
proužky našly a umístily je na příslušné místo na 
tabuli. Společně celou větu přečtěte.

Pomozte porozumět nauce (četba veršů 
z písem a zodpovídání otázek): Na tabuli umístěte 
obrázky Krista v Getsemanech a Ukřižování. Při-
kryjte obrázky několika menšími ústřižky papíru. 
Na každý ústřižek napište otázku týkající se udá-
losti, jež je na obrázcích znázorněna, a odkaz na 
verše z Matouše 26–27 nebo Lukáše 22–23, kde 
je uvedena odpověď. (Například: Jak se nazývá 
místo, kam se Ježíš odešel modlit? Matouš 26:36.) 
Rozdělte děti do skupin a nechte každou skupinu 
nalistovat jeden z těchto veršů a najít odpověď na 
uvedenou otázku. Ať se jednotlivé skupiny podělí 
o odpovědi na svou otázku a odstraní příslušný 
ústřižek, čímž odkryjí obrázky.

Píseň: „Kdyby stál 
Spasitel za mnou“
(strana 28 této osnovy)

Podněcujte k dobrému 
chování: Děti se budou 
chovat lépe, když je budete 
spíše chválit za jejich 
dobré chování než je ne-
ustále napomínat, aby se 
přestaly chovat nevhodně.

Březen

Je pravděpodobnější, že děti se budou chovat 
uctivě, pokud je zapojíte do výuky. Když budete 

dbát na to, aby při této činnosti děti uctivě seděly 
i vstávaly, pomůže to udržet jejich pozornost.
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Vizuální pomůcky: Děti 
dobře reagují na vizuální 
pomůcky. Rozmanité 
vizuální pomůcky pomá-
hají udržet u dětí zájem 
(viz UNVP, 89–90).

Povzbuďte k uplatňování nauky (názorná po-
můcka): Diskutujte s dětmi o významu slov Usmí-
ření a pokání a vysvětlete jim, jakým požehnáním 
pro nás může Usmíření být (viz Věrni víře – slovník 
evangelia [2005], 162–168, 101–105). Ukažte dě-
tem nějaký dárek. Požádejte jedno dítě, aby tento 
dárek dalo jinému dítěti, a tomuto druhému dítěti 
řekněte, aby dárek odmítlo přijmout. Vysvětlete, 
že když nepřijmeme dar, který nám někdo dává, 
nemůžeme se těšit z požehnání spojených s tímto 
darem. Přečtěte společně Nauku a smlouvy 19:16 
a vybídněte děti, aby si při čtení všímaly toho, co 
musí dělat, aby přijaly dar Usmíření.

3. týden: Protože Ježíš byl vzkříšen, budu vzkříšen i já.

Představte nauku (poslouchání příběhu): S po-
mocí obrázku na straně 123 v příručce pro jesle 
(viz pokyny na straně 121) převyprávějte příběh 
Vzkříšení (viz Jan 19:41–42; 20:1, 11–18). Vysvět-
lete, že když byl Ježíš Kristus vzkříšen, Jeho tělo 
a duch byly opět spojeny; díky tomu mohou být 
vzkříšeni všichni lidé. Ať děti řeknou: „Protože 
Ježíš Kristus byl vzkříšen, budu vzkříšen i já.“

Pomozte porozumět nauce (diskuse o po-
citech): Napište na tabuli slova, která vystihují, 
jak se asi cítili učedníci v den, kdy Ježíš zemřel 
(například žal, smutek, zármutek a beznaděj ). Ať 
děti jmenují opaky těchto slov (například štěstí, 
radost, naděje a víra) a napíší je na tabuli. Vysvět-

lete, že právě takové pocity měli učedníci v den, 
kdy byl Ježíš vzkříšen. Diskutujte o některých 
požehnáních, která přicházejí díky tomu, že víme, 
že budeme vzkříšeni (viz Izaiáš 25:8; Alma 22:14).

Povzbuďte k uplatňování nauky (mluvte o 
pocitech): Napište na tabuli: „Jsem vděčný, že byl 
Ježíš vzkříšen, protože …“ Pozvěte do Primárek 
nějakého člena sboru, kterému zemřel někdo 
blízký, a požádejte ho, aby se krátce podělil o to, 
proč je vděčný za vzkříšení. Zeptejte se dětí, zda 
znají někoho, kdo zemřel, a vybídněte je, aby 
zavřely oči a na tuto osobu myslely. Požádejte ně-
kolik dětí, aby se postavily, doplnily větu na tabuli 
a podělily se o to, co pro ně znamená vzkříšení.

4. týden: Ježíš Kristus je náš Spasitel.

Představte nauku (diskuse o slově „Spasitel“): 
Ukažte několik předmětů nebo obrázků, jež 
představují osoby, které nám mohou zachránit 
život (například lékař, policista nebo plavčík), a 
diskutujte o tom, jak nás mohou zachránit. Ukažte 
obrázek Ježíše a vysvětlete, že On je ten jediný, 
kdo má moc zachránit nás před věčnými důsledky 
smrti a hříchu. Napište na tabuli: „Ježíš Kristus je 
náš Spasitel.“ Přečtěte tuto větu s dětmi a zdůraz-
něte přitom slovo „Spasitel“.

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte 
k jejímu uplatňování (naslouchání příběhům 
z písem): Vyprávějte dětem několik příběhů 
z písem o lidech, které Spasitel zachránil před hří-
chem (například Alma mladší [viz Alma 36:6–24], 
Enos [viz Enos 1:1–8], Zezrom [viz Alma 15:3–12], 
Lamoniův otec [viz Alma 22:1–26] nebo muž, 
jenž byl přinesen před Ježíše [viz Lukáš 5:17–26]). 
Vysvětlete, že díky Usmíření Ježíše Krista můžeme 
být všichni zachráněni před hříchem. Vydejte svě-
dectví o tom, že Ježíš Kristus je náš Spasitel, a vy-
bídněte několik dětí, aby o Něm vydaly svědectví.

Abyste přizpůsobily čtení písem menším dětem, vybídněte je, aby poslouchaly, 
až budete číst, a aby se postavily, jakmile uslyší nějaké konkrétní slovo či větu.
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Ježíš Kristus znovuzřídil 
v posledních dnech svou Církev
„Vyslal jsem plnost evangelia svého rukou služebníka svého Josepha.“ (NaS 35:17.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Po smrti Ježíše Krista a Jeho apoštolů byly pravdy evangelia 
ztraceny.

Představte nauku (diskuse): Požádejte děti, 
aby jmenovaly několik skutků, které Ježíš Kristus 
vykonal, když žil na zemi. Ukažte obrázek Krista, 
jak vysvěcuje apoštoly. Vysvětlete, že poté, co 
Kristus zemřel a byl vzkříšen, Jeho apoštolové 
učili evangeliu, ale hodně lidí je neposlouchalo; 
apoštolové brzy zemřeli a některým důležitým 

pravdám o evangeliu již nikdo neučil. Napište na 
tabuli: „Po smrti Ježíše Krista a Jeho apoštolů byly 
pravdy evangelia ztraceny.“ Ať děti přečtou tuto 
větu s vámi.

Pomozte porozumět nauce (kreslení ob-
rázků): Napište na tabuli několik zásad evange-
lia, které byly ztraceny nebo pozměněny během 
Odpadlictví (například křest, kněžství, chrámy, 
žijící proroci nebo svátost). Rozdělte děti do ma-
lých skupin. Každé skupině dejte papír s nějakou 
zásadou evangelia a požádejte děti, aby nakreslily 
obrázek, který danou zásadu představuje. Z každé 
skupiny vyberte jedno dítě, které jejich obrázek 
umístí na tabuli. Vysvětlete, že když byl Kristus 
na zemi, učil všem těmto důležitým pravdám 
evangelia. Požádejte děti, aby zavřely oči. Sun-
dejte z tabule všechny obrázky a schovejte je. Pak 
vybídněte děti, aby otevřely oči. Vysvětlete, že po 
smrti Ježíše Krista a Jeho apoštolů se pravdy evan-
gelia ztratily. Řekněte dětem, že evangelium bylo 
znovuzřízeno prostřednictvím Josepha  Smitha. 
Vraťte obrázky na tabuli a vydejte svědectví o 
tom, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů má všechny pravdy, které byly kdysi ztraceny. 
(Obrázky si ponechte, abyste je mohly použít ve 
4. týdnu.)

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

Představte nauku (obrázek): Přikryjte obrázek 
Prvního vidění několika menšími ústřižky papíru. 
Požádejte děti, aby začaly postupně odstraňovat 
jednotlivé ústřižky. Vybídněte děti, aby se potichu 
přihlásily, až budou vědět, o jaký obrázek se 
jedná. Poté, co děti odstraní všechny ústřižky, 
požádejte je, aby vám řekly, co se na obrázku 
odehrává.

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Ukažte dětem, kde v písmech si můžeme přečíst, 
jak Joseph Smith popsal svůj zážitek v Posvátném 
háji (Joseph Smith–Životopis 1:14–19). Přečtěte 
nebo požádejte některé děti, aby přečetly několik 
veršů, které popisují, k čemu došlo. Menší děti 

můžete požádat, aby předváděly jednoduchá gesta 
– například aby se postavily a zvedly ruce, jako 
by byly strom, nebo aby složily ruce, jako by se 
modlily. Zeptejte se dětí, jak by se asi cítily, kdyby 
mohly sledovat Nebeského Otce a Ježíše Krista, 
jak se zjevili a mluvili s Josephem Smithem. Dis-
kutujte o tom, jak je tato událost důležitá.

Povzbuďte k uplatňování nauky (vydávání 
svědectví): Ať děti zazpívají píseň „Posvátný háj“ 
(PPD, č. 26). Poté vydejte svědectví o tom, že 
Nebeský Otec a Ježíš Kristus se zjevili Josephu 
Smithovi. Požádejte několik dětí, aby se podělily o 
své svědectví o Prvním vidění.

Píseň: Píseň podle 
vaší volby ze zpěvníku 
Písně pro děti

Vydávejte svědectví: 
Při výuce dětí využívejte 
příležitostí k vydání 
stručného svědectví o 
pravdách evangelia 
(viz UNVP, 45).

Kreslením mohou děti vyjádřit své porozumění zásadám evangelia. Děti 
mají velmi rády, když jsou jejich obrázky použity jako vizuální pomůcky.

Duben
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Joseph Smith  
přeložil  

Knihu Mormonovu  
a znovuzřídil  

pravdy evangelia.

Hostující řečníci mohou Primárkám 
dodat pestrost a zajímavost. 

3. týden: Kněžská pravomoc byla znovuzřízena prostřednictvím 
nebeských poslů.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání 
hostujícím řečníkům): Ukažte dětem obrázky 
znovuzřízení Aronova kněžství a znovuzřízení 
Melchisedechova kněžství. Pozvěte nějakého nosi-
tele Aronova kněžství, aby se krátce podělil o pří-
běh znovuzřízení Aronova kněžství (viz NaS 13; 
Joseph Smith–Životopis 1:68–72). Poté požádejte 
nějakého nositele Melchisedechova kněžství, aby 
dětem řekl o znovuzřízení Melchisede-
chova kněžství (viz NaS 27:12–13; Joseph 
Smith–Životopis 1:72). Ukažte znovu 
obrázky a požádejte děti, aby řekly, kdo 
je na obrázcích namalovaný.

Povzbuďte k uplatňování 
nauky (vydávání svědectví): 
Ať každá třída napíše na pa-
pír jednu věc, kterou máme 
dnes díky tomu, že bylo 
znovuzřízeno Aronovo kněž-
ství (například křest nebo 
svátost), a jednu věc, kterou 

máme díky 
znovuzřízení 
Melchisedechova 
kněžství (napří-
klad konfirmace 
nebo žehnání ne-
mocným). Požádejte 
několik dětí, aby 
se podělily o to, co 
napsaly. Vyjádřete 
vděčnost za požeh-

nání, která nám Nebeský 
Otec dává díky tomu, že bylo 
znovuzřízeno kněžství.

4. týden: Joseph Smith přeložil Knihu Mormonovu a znovuzřídil pravdy 
evangelia.

Představte nauku a pomozte porozumět 
nauce (diskuse): Před začátkem Primárek napište 
na papír: „Joseph Smith přeložil Knihu Mor-
monovu a znovuzřídil pravdy evangelia.“ Papír 
rozstříhejte tak, aby jednotlivé ústřižky tvořily 
skládačku. Na zadní stranu každého ústřižku 
napište jméno osoby nebo věci, která má nějakou 
souvislost s překladem Knihy Mormonovy (napří-
klad Joseph Smith, Urim a Thumim, anděl Mo-
roni, zlaté desky, moc Boží nebo Oliver Cowdery). 
Každé třídě dejte jeden ústřižek a požádejte děti, 
aby diskutovaly o tom, jak daná věc nebo osoba 
napsaná na ústřižku souvisí s překladem Knihy 

Mormonovy. Vybídněte jednotlivé třídy, aby přišly 
dopředu, podělily se o to, o čem diskutovaly, a 
umístily svůj ústřižek na tabuli. Jakmile bude 
skládačka kompletní, přečtěte společně celou 
větu.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání 
hostujícímu řečníkovi): Pozvěte nějakého nositele 
kněžství, aby ztvárnil Josepha Smitha a převyprá-
věl příběh o tom, jak přeložil Knihu Mormonovu. 
Dejte mu několik obrázků, které děti nakreslily 
v prvním týdnu, a požádejte ho, aby se podělil 
o to, jak byly prostřednictvím Josepha Smitha 
znovuzřízeny zásady evangelia. Na sobě může mít 
jednoduchý kostým – například motýlka uváza-
ného z černé stužky. Poté ho požádejte, aby si kos-
tým sundal a vydal svědectví o Josephu Smithovi.

Povzbuďte k uplatňování nauky (sdílení 
myšlenek): Požádejte děti, aby se postavily, pokud 
dokáží jmenovat nějakou pravdu evangelia, která 
byla ztracena a později znovuzřízena prostřednic-
tvím Josepha Smitha. Vyzvěte několik dětí, aby 
se o své myšlenky podělily s ostatními. Vydejte 
svědectví o znovuzřízeném evangeliu a o Knize 
Mormonově.

Přizpůsobování čin-
ností: Některé činnosti 
v této osnově mohou být 
vhodnější pro starší děti; 
jiné jsou vhodnější pro 
menší děti. Při přípravě 
lekcí berte v potaz věk a 
schopnosti dětí, které učíte.

Pro skládačku klikněte zde.
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Proroci nás učí, abychom žili 
podle znovuzřízeného evangelia
„Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým 
prorokům.“ (Amos 3:7.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat 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: Žijící prorok vede Církev pod vedením Ježíše Krista.

Představte nauku (dívání se na obrázky a hra): 
Ukažte obrázek žijícího proroka. Požádejte několik 
dětí, aby se postupně vystřídaly ve vedení Primá-
rek při nějakých jednoduchých činnostech, jako 
například při poskakování nebo tleskání. Ukažte 
na obrázek proroka a vysvětlete, že on je presi-
dentem Církve a my se máme řídit tím, co po nás 
žádá, abychom dělali. Zeptejte se: „Koho následuje 
prorok?“ Ukažte obrázek Ježíše Krista a vysvětlete, 
že prorok pracuje pod Jeho vedením.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o proro-
kových učeních): Ukažte dětem výtisk poslední 
konferenční Liahony. Vysvětlete, že na generální 
konferenci nás prorok učí tomu, co chce Ježíš 
Kristus, abychom dělali. Vyberte věty z proroko-
vých nedávných poselství a požádejte děti, aby je 

nahlas přečetly. Společně vytvořte seznam toho, 
co mohou děti dělat, aby následovaly proroka.

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Dejte všem dětem list papíru. Vybídněte je, aby 
ho uprostřed přehnuly. Požádejte je, aby na jednu 
polovinu nakreslily obrázek proroka a na druhou 
polovinu napsaly nebo nakreslily jeden způsob, 
jak budou proroka následovat. Vybídněte děti, aby 
se postavily, držely svůj obrázek a při tom zpívaly 
refrén písně „Následuj proroka“ (PPD, č. 37).

Druhý týden učte děti o něčem, čemu učil prorok 
na poslední generální konferenci. Při plánování 
činností, které použijete, přemýšlejte o tom, jak 
prorokovo učení představíte a jak pomůžete dětem 
mu porozumět a uplatňovat ho v životě.

3. týden: Proroci mě učí, abych platil desátek.

Představte nauku (četba verše z písem a 
poslouchání příběhu): Vysvětlete, že Malachiáš 
byl starozákonní prorok, který lidi učil tomu, aby 
platili desátek. Požádejte některé dítě, aby přečetlo 
Malachiáše 3:10, zatímco ostatní děti budou 
poslouchat a všímat si všeho, co nám Pán slibuje, 
když budeme platit desátek. Vysvětlete, že slova 
„nezotvírám-liť vám průduchů nebeských“ se 
týkají požehnání, která získáváme, když platíme 
desátek.

Pomozte porozumět nauce (názorná po-
můcka): Vybídněte deset dětí, aby přišly dopředu. 
Každému z nich dejte jablko (nebo nějaké jiné 
ovoce) a požádejte je, aby své jablko pozvedly a 

předstíraly, že jsou jabloň. Ať si nějaké jiné dítě 
jablka „utrhne“ a dá si je do košíku. Vysvětlete, 
že desátek je jedna desetina z toho, co si vydě-
láme, a obvykle ho platíme penězi, i když byly 
doby, kdy lidé platili desátek čímkoli, co zrovna 
měli. Zeptejte se, kolik by dané dítě dalo bisku-
povi jablek jako desátek.

Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse 
o desátku): Ukažte poukázku desátku a obálku. 
Vysvětlete, jak platíme desátek. Požádejte děti, aby 
se podělily o to, jak byla jejich rodina požehnána 
díky tomu, že platí desátek. Vydejte svědectví o 
požehnáních, která se dostavují, když jsme po-
slušni rad proroků a platíme desátek.

Píseň: Píseň podle 
vaší volby ze zpěvníku 
Písně pro děti

Zdůraznění nauky: 
Během tohoto měsíce 
zdůrazňujte skutečnost, 
že žijící prorok nás učí 
tomu, co Ježíš Kristus 
chce, abychom v dnešní 
době věděli. Pomozte 
dětem pochopit, že když 
následujeme proroka, 
následujeme Ježíše Krista.

Květen



11

4. týden: Proroci mě učí, abych žil podle Slova moudrosti.

Představte nauku (četba verše): Požádejte děti, 
aby vyprávěly o nějakém zážitku, kdy je rodiče va-
rovali před nějakým nebezpečím. Zeptejte se jich, 
proč je rodiče varovali. Vysvětlete, že Nebeský 
Otec nás miluje a skrze své proroky nás varuje 
před nebezpečím. Požádejte nějaké dítě, aby 
přečetlo Nauku a smlouvy 89:4. Ostatní děti ať 
poslouchají, jak se toto varování nazývá. Vysvět-
lete, že Prorok Joseph Smith obdržel toto varování 
– Slovo moudrosti – skrze zjevení od Boha.

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Před začátkem Primárek nalepte zespodu na ně-
kolik židlí následující odkazy na písma: NaS 89:7, 
NaS 89:8, NaS 89:9, NaS 89:10, NaS 89:12, NaS 
89:16. Vysvětlete, že Nebeský Otec nám dal naše 
tělo a přeje si, abychom o ně pečovali. Dal nám 
Slovo moudrosti, aby nám pomohl rozeznat, co 
může našemu tělu pomoci a co mu může uškodit. 
Vybídněte děti, aby se podívaly zespoda na svou 
židli a zjistily, zda tam nemají odkaz na verše 
z písem. Vybídněte všechny děti, které odkaz 
našly, aby daný verš přečetly nahlas. Diskutujte 
o tom, co jednotlivé verše znamenají. Doplňte, že 
„silné nápoje“ jsou alkohol a „horké nápoje“ jsou 
káva a čaj.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra): Do 
pytlíku umístěte obrázky různých potravin, ná-
pojů a dalších věcí, které jsou pro tělo buď dobré, 
nebo špatné. Vybídněte jedno dítě, aby vytáhlo 
jeden obrázek z pytlíku a ukázalo ho ostatním 
dětem. Požádejte děti, aby otevřely ústa, pokud je 
daná věc zdravá, nebo aby si ústa zakryly, pokud 
je daná věc nezdravá. Přečtěte Nauku a smlouvy 
89:18–21 a diskutujte o požehnáních, která získá-
váme, když se řídíme prorokovou radou žít podle 
Slova moudrosti.

Náměty pro vedoucí hudby

Písní pro tento měsíc by mohla být píseň „My 
Tobě, Bože, děkujeme“ (ZNPPD 1, str. 47). Níže je 
uvedeno několik námětů, jež mohou být použity 
pro výuku jakékoli písně. Ačkoli v tomto příkladu 
jsou použity proužky papíru, u některých písní je 
možné k výuce malých dětí použít obrázky.

Rozepište píseň po částech na různobarevné 
proužky papíru (nebo napište jednotlivé části jinou 
barvou). Každou část rozdělte na polovinu. K výuce 
písně použijte některou z následujících metod:

 1. Všechny proužky rozmístěte náhodně po celé 
místnosti. Nechte několik dětí, aby jednotlivé 
části spojily dohromady, zatímco budete zpívat 
píseň stále dokola. Zazpívejte si jednotlivé části a 
diskutujte o nich. Poté si zazpívejte celou píseň.

 2. Začněte tím, že proužky umístíte ve správném 
pořadí na tabuli. Píseň s dětmi zazpívejte. Požá-
dejte některé dítě, aby sundalo jeden proužek, a 
poté píseň zazpívejte znovu. Takto to opakujte, 
dokud nebudou z tabule sundány všechny 
proužky.

 3. První polovinu všech částí umístěte na tabuli 
ve správném pořadí a druhou polovinu umís-
těte na tabuli v náhodném pořadí. Zazpívejte 

první polovinu nějaké části a vybídněte děti, 
aby k ní našly druhou polovinu a vysvětlily, co 
ta slova znamenají.

 4. Rozdělte děti do dvou skupin. Ať první skupina 
zpívá první polovinu každé části a druhá sku-
pina tu druhou polovinu. Skupiny vyměňte a 
činnost zopakujte.

Děti se mohou učit pomocí zábavných činností a 
pohybů, a přesto si mohou uchovat uctivý postoj.

Ó Bože, my Tobě děkujeme,

že proroka jsi poslal nám,

že jsi nám dal evangelium své,

jež všude teď zažene klam.

My děkujem za požehnání,

jež otcovsky vždy pro nás máš.

My cítíme, ó drahý Otče,

že nám všem svoji lásku dáváš.

Pro proužky klikněte zde.
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Budu následovat  
Ježíše Krista tím, …

 že se dám pokřtít  
a budu konfirmován

a budu dodržovat 
svou smlouvu křtu

Budu následovat plán Nebeského 
Otce tím, že se dám pokřtít 
a budu konfirmován
„Pojďte ke mně a buďte pokřtěni ve jménu mém, abyste mohli obdržeti odpuštění hříchů 
svých a býti naplněni Duchem Svatým.“ (3. Nefi 30:2.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Budu následovat Ježíše Krista tím, že se dám pokřtít a budu 
konfirmován a budu dodržovat svou smlouvu křtu.

Před začátkem Primárek vystřihněte z různě 
barvených papírů dvě velké stopy. Na první 
napište: „že se dám pokřtít a budu konfirmo-
ván“ a na druhou: „a budu dodržovat svou 
smlouvu křtu“. V obou barvách připravte něko-
lik menších stop. Na každou stopu první barvy 
napište vždy jeden z následujících bodů: 8 let, 
činit pokání, pohovor s biskupem, ponoření, kněžská 
pravomoc, smlouva, bílé oblečení, Duch Svatý. 
Na každou menší stopu druhé barvy napište 
jedno z měřítek z „Mých měřítek evangelia“. 
Všechny menší stopy rozmístěte náhodně po 
celé  místnosti.

Představte nauku: Napište na tabuli: „Budu 
následovat Ježíše Krista tím, …“Umístěte na 
tabuli velké stopy, nejprve jednu a pak druhou, 
a společně je přečtěte. Vysvětlete, že toto jsou 
nezbytné kroky v plánu Nebeského Otce. Je-li to 
nutné, pomozte dětem porozumět tomu, co je to 
smlouva křtu.

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte 
k jejímu uplatňování (hra na principu pexesa): 
Požádejte některé dítě, aby našlo jednu z oněch 
menších stop první barvy. Požádejte ho, aby slovo 
nebo spojení uvedené na stopě přečetlo a umístilo 

stopu na tabuli pod příslušnou velkou stopu. Zep-
tejte se dětí, jak to souvisí se křtem a konfirmací. 
Takto to opakujte se všemi stopami první barvy.

Požádejte některé dítě, aby našlo jednu ze stop 
druhé barvy. Požádejte ho, aby slovo nebo spojení 
uvedené na stopě přečetlo a umístilo stopu na 
tabuli pod příslušnou velkou stopu. Diskutujte o 
tom, jak život podle uvedeného měřítka evangelia 
pomůže dětem dodržovat jejich smlouvu křtu. 
Totéž udělejte i s ostatními stopami.

2. týden: Když budu žít způsobile, Duch Svatý mi bude pomáhat 
rozhodovat se pro to, co je správné.

Pomozte porozumět nauce (názorná po-
můcka): Vysvětlete, že se musíme naučit naslou-
chat nabádáním Ducha Svatého tím, že budeme 
věnovat pozornost myšlenkám v naší mysli a 
pocitům v srdci (viz NaS 8:2). Ať nějaké dítě vhodí 
minci do sklenice s uzávěrem a zatřese s ní. Ať si 
děti všimnou, jak jasně slyší cinkání mince. Nechte 
děti nasypat do sklenice několik lžic hlíny, rýže či 
písku nebo vložit kousek vaty. Po každé přidané 
lžíci nechte nějaké dítě znovu zatřást sklenicí, 

a ať ostatní děti řeknou, jak to ovlivnilo zvuk ve 
sklenici. Přidávejte lžíce tak dlouho, až děti minci 
vůbec neuslyší. Přirovnejte to k tomu, jak obtížné 
je naslouchat Duchu Svatému, když je náš život 
naplněn hříchem nebo něčím, co nás rozptyluje. 
Vyprázdněte sklenici a znovu ukažte, jak jasně 
je možné minci slyšet. Vydejte svědectví o tom, 
že když dodržujeme přikázání a činíme pokání  
z hříchů, pomáhá nám to slyšet Ducha Svatého.

Píseň: „Zázrak  
vody křtu“
(PPD, č. 33)

Projevujte lásku: 
Chcete-li vyjádřit lásku 
těm, které učíte, upřímně 
chvalte děti, které se 
zapojují, a to i tehdy, když 
jejich odpověď není přesně 
to, co jste očekávaly.

Červen

Spojíte-li konkrétní 
nauku s nějakou vizuální 

pomůckou, pomůže to 
dětem zapamatovat si 
zásady, kterým se učí.

8 let

ponoření
činit pokání

Duch Svatý

Pro získání stop klikněte zde.
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Povzbuďte k uplatňování nauky (sdílení 
myšlenek): Zeptejte se dětí, jaký dar dostáváme 
poté, co jsme pokřtěni. Co nám Duch Svatý po-

máhá dělat? Pomozte dětem porozumět tomu, že 
Duch Svatý nám pomáhá rozhodovat se správně.

3. týden: Když přijímám svátost, obnovuji svou smlouvu křtu.

Představte nauku (prohlížení obrázků): Ukažte 
obrázek křtu a obrázek svátosti a zeptejte se, jak 
spolu tyto dva obrázky souvisejí. Připomeňte 
dětem, že když se dáme pokřtít, uzavíráme s Ne-

beským Otcem smlouvu, 

a vysvětlete, že svou 
smlouvu křtu obnovujeme tehdy, když přijímáme 
svátost.

Pomozte porozumět nauce (poslouchání a 
diskuse): Vybídněte děti, aby, zatímco budete číst 
následující části modlitby ke svátosti (viz NaS 
20:77), ukázaly buď na sebe, nebo k nebi, a tím 
daly najevo, kdo něco slibuje: „vzíti na sebe jméno 
tvého Syna“; „vždy na něj pamatovati“; „zachová-
vati jeho přikázání“; „vždy míti jeho Ducha, aby 
byl s nimi“. Diskutujte o významu každé věty.

Povzbuďte k uplatňování nauky (gesta): Vy-
bídněte děti, aby myslely na nějaké gesto, které jim 
připomíná jednotlivé části smlouvy, které slyšíme 
v modlitbě svátosti – například když si položí 
ruku na srdce (vzíti na sebe jméno tvého Syna); 
když si ukáží na čelo (vždy na něj pamatovati); 
když rozevřou ruce jako knihu (zachovávati jeho 
přikázání); nebo když samy sebe obejmou (vždy 
míti jeho Ducha). Všechny čtyři sliby s jednotli-
vými gesty zopakujte několikrát. Povzbuďte děti 
k tomu, aby o těchto gestech znovu přemýšlely, až 
uslyší modlitby svátosti.

4. týden: Když činím pokání, může mi být odpuštěno.

Představte nauku (seřazení zpřeházených slov): 
Požádejte děti, aby vysvětlily význam slov pokání 
a odpustit. Každé třídě dejte obálku, v níž budou 
napsána následující slova (každé na samostat-
ném papírku): Když, činím, pokání, může, mi, být, 
odpuštěno. Vyzvěte jednotlivé třídy, aby svá slova 
složily dohromady ve správném pořadí. Až budou 
hotovy, požádejte děti, ať větu společně přečtou.

Pomozte porozumět nauce (předvedení 
příběhu z písem): Vlastními slovy převyprá-
vějte příběh o marnotratném synovi (viz Lukáš 
15:11–24) a používejte při tom co možná nej-
více gest (například zdvihněte dva prsty, které 
představují dva syny, nebo si hlaďte břicho, jako 
byste měly hlad). Vybídněte děti, aby příběh 

poslouchaly a v tichosti přitom napodobovaly vaše 
gesta. Ukažte obrázek znázorňující marnotratného 
syna a zeptejte se, v čem se otec v příběhu podobá 
našemu Nebeskému Otci. Vysvětlete, že podobně 
jako otec v příběhu i náš Nebeský Otec miluje své 
děti a přeje si, abychom se k Němu vrátili; odpustí 
nám vše špatné, co jsme udělali, pokud budeme 
činit pokání.

Povzbuďte k uplatňování nauky (četba  písem): 
Požádejte některé dítě, aby přečetlo  Mosiáše 
26:30. Vybídněte děti, aby při poslouchání hle-
daly odpověď na to, kolikrát může být člověku 
odpuštěno. Vyzvěte je, aby se v duchu zamyslely 
nad tím, jak se zachovají, až příště udělají něco 
špatného.

Zapojte všechny děti: 
Děti se učí a zapamato-
vávají si prostřednictvím 
pohybu a činností. Když 
vyprávíte příběh, zapojte 
děti tak, že je necháte 
vykonávat jednoduché 
činnosti a pohyby.
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Rodinná  
modlitba

Rodiny jsou součástí plánu 
Nebeského Otce
„Rodina je ustanovena Bohem.“ („Rodina – prohlášení světu“, odstavec 7.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat 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 naplánoval, že se narodím do rodiny.

Představte nauku: Ukažte dětem dokument 
„Rodina – prohlášení světu“ a vysvětlete, že toto 
prohlášení učí, že plánem Nebeského Otce je to, 
aby Jeho děti přišly na tuto zem do rodiny.

Pomozte porozumět nauce (prohlížení ob-
rázků): Rozdělte děti do skupin a každé skupině 
dejte obrázek nějaké rodiny (například: Adam 
a Eva učí své děti [KOE, č. 5], Ježíš křísí Jairovu 
dceru [KOE, č. 41], Lehi a jeho lid připlouvá do 
zaslíbené země [KOE, č. 71] a Rodinná modlitba 
[KOE, č. 112]). Vybídněte jednotlivé skupiny, 
aby na svém obrázku našly členy dané rodiny. 
Ať každá skupina ukáže svůj obrázek ostatním 
dětem a ukáže na otce, matku a děti. Požádejte 
děti, aby zvedly tolik prstů, kolik je osob v jejich 
vlastní rodině. Řekněte dětem, že jejich rodina je 
součástí plánu Nebeského Otce.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Požádejte 
chlapce, aby se postavili. Vysvětlete, že každý 
z nich může být jednou otcem spravedlivé rodiny. 
Požádejte několik chlapců, aby řekli něco o tom, 
co mohou dělat, aby jednou byli dobrým otcem. 
Požádejte dívky, aby se postavily, a vysvětlete, že 

každá z nich může být jednou matkou spravedlivé 
rodiny. Požádejte několik z nich, aby řekly něco 
o tom, co mohou dělat, aby jednou byly dobrou 
matkou. Vybídněte všechny děti, aby řekly, co mo-
hou dělat pro to, aby vnesly štěstí do své současné 
rodiny.

2. týden: Rodinná modlitba, rodinné studium písem a rodinný domácí 
večer mohou posilovat mou rodinu.

Představte nauku a pomozte porozumět 
nauce (názorná pomůcka): Ať nějaké dítě podrží 

svazek klacíků. Vysvětlete, že klacíky předsta-
vují členy rodiny. Na tři pruhy papíru napište: 
„rodinná modlitba“, „rodinné studium písem“ a 
„rodinný domácí večer“. Zeptejte se dětí, jak tyto 
činnosti rodinu posilují nebo jí pomáhají být 
semknutější. Vybídněte děti, aby pruhy omotaly 
kolem klacíků. Vysvětlete, že tyto činnosti přivolá-
vají do našeho domova Ducha a přivádějí nás blíže 
k Nebeskému Otci a Ježíši Kristu, což naši rodinu 
posiluje.

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Dejte dětem papíry a vybídněte je, aby nakreslily 
obrázky činností, které dělají se svou rodinou a 
které jejich rodinu posilují. Povzbuďte je, aby se o 
to, co nakreslily, podělily doma s rodinou.

Píseň: „Rodiny mohou 
žít spolu navždy“
(PPD, č. 72)

Činnosti přizpůso-
bujte: Druhá činnost 
v 1. týdnu se bude dobře 
hodit pro menší děti. 
V případě starších dětí si 
naplánujte, jak je budete 
učit o těchto rodinách 
za použití písem.

Děti se učí lépe a pamatují si déle, když je 
seznamujete s různými pojmy pomocí obrázků 
a dalších vizuálních pomůcek (viz UNVP, 170).

Červenec

Pomocí názorných 
pomůcek můžete vyvolat 

u dětí zájem, získat jejich 
pozornost a představit 

určitou zásadu evangelia 
(viz UNVP, 177–178).
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3. týden: Kněžství může žehnat mé rodině a může ji posilovat.

Představte nauku (hra s hádankou): Řekněte 
dětem, že jim dáte několik bodů jako nápovědu o 
něčem, co žehná rodinám a posiluje je. Požádejte 
je, aby se přihlásily, až budou znát odpověď. Dejte 
jim několik bodů jako nápovědu 
ohledně kněžství, například: 
„Otcové, kteří to mají, mo-
hou žehnat své rodině“ nebo 
„Dostávají to chlapci, kterým je 
12 let“. Jakmile to děti uhádnou, 
řekněte společně: „Kněžství 
může žehnat mé rodině a může 
ji posilovat.“

Pomozte porozumět nauce (diskuse o kněž-
ství): Požádejte děti, aby jmenovaly několik věcí, 
které může nositel kněžství dělat (například křtít, 
předávat dar Ducha Svatého, žehnat nemocným 
nebo roznášet svátost). Během diskuse ukažte 

obrázky těchto obřadů a požehnání a 
pomozte dětem porozumět tomu, jak 
tyto obřady mohou žehnat rodinám a 
posilovat je. Ukažte obrázek chrámu. 
Vysvětlete, že jedno z největších po-

žehnání kněžství je to, že díky 
němu můžeme jít do chrámu a 
být tam zpečetěni jako rodina 
na věky.

Povzbuďte k uplatňování 
nauky (sdílení myšlenek): 
Požádejte několik dětí, aby 
se postavily a podělily se o 
jeden či dva příklady toho, jak 

kněžství žehná jejich rodině a posiluje ji. 
Povzbuďte je, aby se o své myšlenky podě-

lily doma s rodinou.

4. týden: Nebeský Otec si přeje, abych uzavřel sňatek v chrámu a měl 
věčnou rodinu.

Představte nauku (obrázek): Ukažte obrázek 
manželského páru stojícího ve svatebních šatech 
před chrámem. Zeptejte se dětí, proč si Nebeský 
Otec přeje, abychom uzavřeli sňatek v chrámu. 
Vysvětlete, že když uzavřeme sňatek v chrámu, 
naše rodina může být věčná.

Pomozte porozumět nauce (vyslechnutí 
svědectví): Požádejte několik učitelů nebo učitelek, 
včetně manželských párů, aby se podělili o to, 
jakých požehnání se jim dostává díky chrámu a 
chrámovému sňatku. Vybídněte děti, aby v tom, 
co budou učitelé nebo učitelky říkat, hledaly kon-
krétní požehnání. Pište tato požehnání na tabuli.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Požádejte 
několik dětí, aby se postavily a podělily se o to, 
proč chtějí uzavřít sňatek v chrámu a co mohou 
již dnes dělat pro to, aby se na toto požehnání 
připravily.

Tip: Při učení o věčných 
rodinách buďte citlivé vůči 
dětem, v jejichž rodině 
chybí matka nebo otec. 
Také buďte citlivé k dětem, 
jejichž rodiče nebo souro-
zenci jsou méně aktivní 
nebo nejsou členy Církve. 
Povzbuzujte všechny 
děti, aby žily způsobile a 
připravovaly se na to, aby 
jednou mohly mít svou 
vlastní věčnou rodinu.
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Srpen Nebeský Otec slyší mé 
modlitby a odpovídá na ně
„Buď pokorný; a Pán tvůj Bůh tě povede za ruku a dá ti odpověď na modlitby tvé.“  
(NaS 112:10.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Písma mě učí, jak se modlit.

Představte nauku: Zvedněte písma a požádejte 
děti, aby vám řekly, o čem se v písmech například 
učíme. Řekněte dětem, že jednou z věcí, o kterých 
se v písmech učíme, je to, jak se máme modlit.

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte 
k jejímu uplatňování (naslouchání příběhu 
z písem): Převyprávějte příběh o tom, jak Alma 
a Amulek učili Zoramity (viz Alma 31; 33–34). 
Vybídněte děti, aby pomocí pantomimy předvedly, 
jak se máme správně modlit. Zeptejte se dětí, 
čemu tento příběh učí o modlitbě. Odpovědi dětí 
pište na tabuli. Vybídněte děti, aby diskutovaly o 
tom, jak se tento příběh vztahuje na ně.

2. týden: Nebeský Otec si přeje, abych se k Němu modlil často –  
kdykoli a kdekoli.

Představte nauku a pomozte porozumět 
nauce (četba písem): Řekněte dětem, že se mo-
hou k Nebeskému Otci modlit kdykoli a kdekoli. 
Ať si nalistují Almu 33:3–9. Přečtěte tyto verše 
společně a vybídněte děti, ať zvednou ruku, 
kdykoli uslyší nějaké místo, kde se Zenos modlil. 
Pište tato místa na tabuli. Pomozte dětem porozu-
mět tomu, jaký význam by tato místa pro ně měla 
v dnešní době, tím, že vytvoříte proužky papíru, 
na nichž budou uvedeny novodobé ekvivalenty 

těchto míst (například: místo, kde jste se cítili ztra-
cení nebo osamocení namísto „pustiny“; nebo dvorek, 
hřiště nebo park namísto „pole“). Požádejte děti, 
ať přiřadí jednotlivé proužky k odpovídajícím 
slovům na tabuli.

Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse o 
modlitbě): Rozdělte děti do skupin a požádejte 
je, aby se podělily o zážitky, které měly, když se 
modlily na místech, o kterých se zmiňuje Zenos.

3. a 4. týden: Odpovědi na modlitby přicházejí od Nebeského Otce mnoha 
způsoby.

Představte nauku (hra): Před začátkem 
Primárek napište na tabuli tuto větu: „Odpovědi 
na modlitby přicházejí od Nebeského Otce mnoha 
způsoby.“ Každé slovo přikryjte listem papíru. Ať 
nějaké dítě odkryje první slovo. Zeptejte se dětí, 
zda vědí, o jakou větu se jedná. Toto opakujte, 
dokud děti neodkryjí celou větu. Poté je požádejte, 
aby ji společně přečetly.

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Řekněte dětem, že Joseph Smith se modlil, aby 
poznal, do které církve má vstoupit. Společně 
přečtěte Josepha Smitha–Životopis 1:17, abyste 
zjistili, jak byla jeho modlitba zodpovězena (zje-
vením Nebeského Otce a Ježíše Krista). Řekněte 
dětem, že Alma se modlil, aby jeho syn, Alma 
mladší, poznal pravdu. Společně přečtěte Mosiáše 

Píseň: „Modlitba dítěte“
(PPD, č. 6)

Uctivost: Děti se učí 
prostřednictvím pohybu 
a činností. Naplánujte 
si, jak uctivě ukončíte 
nějakou činnost zahrnující 
fyzickou aktivitu, abyste 
dětem pomohly připravit 
se na činnosti další. Mů-
žete například zazpívat 
nějakou píseň o uctivosti.

Děti samy mohou být 
užitečnými a zajímavými 

vizuálními pomůckami. 
Při této činnosti mají 

děti příležitost předvést 
správný způsob modlitby.
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Písma: Pro děti je 
důležité, aby se prav-
dám evangelia učily 
z písem. Když učíte 
z písem, držte je v ruce.

27:11, abyste zjistili, jak byla Almova modlitba 
zodpovězena (Almovi mladšímu se zjevil anděl). 
Vysvětlete, že většina odpovědí na modlitby 
přichází jinými způsoby. Na několik lístků papíru 
napište následující verše z písem, které popisují 
různé způsoby, jak můžeme obdržet odpověď na 
modlitbu: NaS 6:22–23 (skrze pokojné pocity); 
NaS 8:2 (skrze myšlenky v mysli a pocity v srdci); 
Mosiáš 27:36 (skrze skutky druhých lidí); a 2. Nefi 
32:3 (skrze písma). Vložte lístky do nějaké nádoby. 
Ať si některé dítě vytáhne lístek a přečte ho. 
Nalistujte si uvedený verš, společně jej přečtěte a 
zeptejte se dětí, co jednotlivé verše učí o tom, jak 
Nebeský Otec odpovídá na modlitby.

Povzbuďte k uplatňování nauky (poslou-
chání příběhů): Pozvěte do Primárek čtyři hosty, 
aby se podělili o nějaký příběh, v němž byly 
jejich modlitby zodpovězeny některým z uvede-
ných způsobů. Jejich příklady mohou pocházet 
z osobních zážitků, z církevních časopisů nebo 
z písem. Vyzvěte děti, aby se doma zeptaly členů 
rodiny na nějaké případy, kdy byly jejich modlitby 
zodpovězeny.

Náměty pro vedoucí hudby

Chcete-li dětem pomoci naučit se píseň „Modlitba 
dítěte“ (PPD, č. 6), můžete to udělat takto:

•	Požádejte	děti,	aby	si	představily,	že	byly	
dlouho daleko od své rodiny a nyní se ko-
nečně vracejí domů; otevřou dveře a obklopí je 
pokoj a láska. Vysvětlete, že modlitba je jako 
otevření dveří k Nebeskému Otci; On tam sku-
tečně je, zahřívá naše srdce a říká nám, že nás 
má rád; a přeje si nám naslouchat a odpovědět 
na každou naši modlitbu.

•	Požádejte	děti,	aby	při	zpěvu	prvních	dvou	
slok písně „Modlitba dítěte“ poslouchaly, 
kolikrát uslyší slova „Otec“ a „ptát“. Požádejte 
děti, aby se dotkly uší, jakmile tato slova 
uslyší. Vybídněte je, ať si tyto sloky zazpívají 

s vámi. Pokračujte v této činnosti i ve zbývající 
části písně a ať děti v každé sloce poslouchají 
rýmující se slova.

•	Zazpívejte	po	částech	druhou	sloku	a	požá-
dejte děti, aby jednotlivé části zopakovaly, 
až na ně ukážete. Poté děti rozdělte do dvou 
skupin. První skupinu vybídněte, aby zazpí-
vala první polovinu dané části (například 
„Jen se Ho ptej“), a druhou skupinu vybídněte, 
aby větu dokončila („On si to přeje“). Vybíd-
něte všechny děti, aby se postavily a zazpívaly 
„do království nebes tvé kroky vedou“.

Jasně představte dětem nauku, které se budou v daném týdnu učit. Například 
byste je mohly vybídnout, aby ji s vámi řekly na začátku společného zaměstnání.
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Září Budu sloužit Bohu celým svým 
srdcem, mocí, myslí a silou
„Milovati budeš Pána Boha svého celým svým srdcem, celou svou mocí, myslí a silou; a ve 
jménu Ježíše Krista mu budeš sloužiti.“ (NaS 59:5.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat 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 nás učil, jak máme sloužit druhým.

Představte 
nauku (prohlížení 
obrázků): Vystavte 
několik obrázků, na 
kterých Ježíš Kris-
tus slouží druhým. 
Použijte například 
obrázky č. 41, 42, 
46, 47 a 55 z KOE. 
Požádejte několik 
dětí, aby popsaly, 
co se na jednot-
livých obrázcích 
děje. Poukažte na 
to, že Ježíš na kaž-
dém obrázku slouží 
druhým. Napište 
na tabuli: „Ježíš 
Kristus nás učil, jak máme sloužit druhým.“

Pomozte porozumět nauce (četba písem 
a hraní scének): Požádejte děti, aby jedno po 
druhém předvedlo jednu z potřeb popsaných 
v Matoušovi 25:35–36. Dítě by například mohlo 
předstírat hlad, žízeň, strach nebo nemoc. Ať 
ostatní děti hádají, o jakou potřebu se jedná, a 
pak ať předvedou, jak mohou někomu s takovou 
potřebou pomoci. Společně přečtěte Matouše 
25:35–40 a požádejte děti, aby během četby hle-
daly odpověď na to, komu podle Ježíšových slov 
sloužíme, když sloužíme druhým.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Dejte dě-
tem list papíru a požádejte je, aby napsaly jména 
nebo nakreslily obrázek lidí, kterým mohou slou-
žit, a konkrétní skutky služby, které těmto lidem 
mohou poskytnout. Vybídněte je, aby se o svůj 
seznam nebo obrázek podělily doma s rodinou.

2. týden: Proroci a apoštolové nám ukazují, jak máme sloužit.

Představte nauku: Vystavte obrázky Mojžíše, 
krále Beniamina, Josepha Smitha a Thomase 
S. Monsona. Řekněte dětem, že tito proroci, stejně 
jako ostatní proroci a apoštolové, nám ukazují, jak 
máme sloužit druhým.

Pomozte porozumět nauce (hra s hádankou): 
Připravte několik nápověd týkajících se toho, 
jak nám Mojžíš, král Beniamin, Joseph Smith a 

Thomas S. Monson 
ukazují, jak máme 
sloužit. Některé 
nápovědy týkající 
se presidenta Mon-
sona by například 
mohly znít takto: 
„Pravidelně jsem 
navštěvoval vdovy 
ve svém sboru“; 
„Když jsem byl 
malý, dal jsem 
jinému chlapci 
jednu ze svých 

oblíbených hraček“; nebo „Často navštěvuji lidi 
v nemocnici.“ K přípravě nápověd můžete využít 
následující odkazy: Mojžíš: Exodus 2:16–17; 
1. Nefi 17:24–29. Král Beniamin: Mosiáš 2:12–19. 
Joseph Smith: Joseph Smith–Životopis 1:62, 67; 
NaS 135:3. Thomas S. Monson: Liahona, prosinec 
1995, 3–7; listopad 2006, 56–59.

Vyberte čtyři děti, které budou představovat tyto 
proroky, a požádejte jedno z nich, aby přečetlo 
nápovědy, které jste připravily. Požádejte ostatní 
děti, aby se přihlásily, až si budou myslet, že vědí, 
o jakého proroka se jedná. Poté je nechte najít ob-
rázek tohoto proroka. Totéž udělejte i s ostatními 
proroky.

Povzbuďte k uplatňování nauky (sledo-
vání konference): Vyzvěte děti, aby příští měsíc 
sledovaly nebo poslouchaly generální konferenci. 
Povzbuďte je, aby dávaly pozor na příběhy o tom, 
jak sloužit druhým. Poskytujte jim příležitosti 
dělit se o to, čemu se učí.

Hraní scének: Hraní 
scének neboli předvádění 
různých situací pomáhá 
dětem vztahovat zásady 
evangelia na situace 
z reálného života. Také to 
dětem poskytuje příleži-
tost aktivně se zapojit.

Jednoduché kostýmy, 
jako jsou roucha či 

různé pokrývky hlavy, 
mohou scénky učinit 

zajímavějšími. Hrané 
scénky dětem pomáhají 
získat lepší porozumění 

zásadám evangelia a 
příběhům z písem.
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Udržujte nauku 
čistou tím, že budete 
učit pravdám evangelia 
a ničemu jinému. Vždy 
používejte jen ty ma-
teriály k lekcím, které 
byly vydány a schváleny 
Církví. (Viz UNVP, 52.)

3. a 4. týden: Když sloužím druhým, sloužím Bohu.

Představte nauku (učení se verše z písem 
nazpaměť): Pomozte dětem naučit se nazpaměť 
poslední část Mosiáše 2:17 tím, že na tabuli napí-

šete větu: „Když jste ve službě bližních svých, jste 
pouze ve službě svého Boha.“ Vybídněte děti, ať 
tuto větu zopakují dvakrát nebo třikrát. Požá-
dejte některé dítě, aby vymazalo jedno nebo dvě 
slova, a nechte děti danou větu znovu zopakovat. 
 Pokračujte v tom do té doby, až na tabuli nezby-
dou žádná slova.

Pomozte porozumět nauce (poslouchání mo-
delových situací): V rámci přípravy si s modlitbou 
prostudujte konferenční proslov presidenta Dietera 
F. Uchtdorfa z dubna 2010 nazvaný „Vy jste moje 
ruce“. (Viz Liahona, květen 2010, 68.) Zeptejte 
se dětí, jak sloužíme Bohu, když sloužíme lidem 
kolem sebe (děláme to, co by dělal On, kdyby 
byl zde). Podělte se o nějaký příběh nebo osobní 
zážitek týkající se služby a vysvětlete, jak to po-
žehnalo tomu, kdo službu poskytl, i tomu, kdo ji 
přijal. (Příběhy o službě můžete najít v časopisech 
Liahona a Friend.) Připravte několik modelových 
situací (viz UNVP, 168), které ukazují, jak mohou 
děti sloužit druhým. Například: „Anička cestou 
ze školy zakopla a upadla. Její učebnice a sešity 
se vysypaly na zem. David zastavil, aby jí pomohl, 

a učebnice a sešity jí posbíral.“ „Pro Maruščinu 
sousedku bylo těžké donést nákup do domu, 
protože její miminko plakalo. Maruška jí pomohla 
nákup odnést.“ Vybídněte děti, aby tyto scénky 
zahrály a aby řekly, komu v nich bylo poslouženo 
(jak těm, kteří pomoc přijali, tak Bohu).

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte 
k jejímu uplatňování (hra na principu pexesa): 
Najděte nebo nakreslete obrázky lidí, kterým 
mohou děti sloužit – například tatínkovi nebo 
mamince, sourozenci, babičce nebo dědečkovi, 
kamarádovi nebo sousedovi. Obrázky okopírujte 
a zahrajte si s nimi pexeso (viz UNVP, 162–163). 
Jakmile nějaké dítě odkryje dva stejné obrázky, 
požádejte ho, aby jmenovalo jeden způsob, jak 
může osobě na obrázku sloužit. Odpovědi dětí 
pište na tabuli. Několik námětů, jak mohou děti 
sloužit, najdete v příručce Primárky 4, 166.

Hry dodávají lekcím pestrost, umožňují dětem vzájemně reagovat a 
zábavnou formou upevňují pochopení zásady evangelia, které učíte.
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Opakování: Nezapo-
meňte dětem poskytnout 
příležitost podělit se o to, 
co se dozvěděly nebo 
čemu se naučily při 
 sledování nebo poslou-
chání generální konference 
(viz Září, 2. týden).

Budu se dělit o evangelium 
se všemi Božími dětmi
„Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest 
v nebesích.“ (Matouš 5:16.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Když žiji podle evangelia, pomáhá mi to být misionářem již nyní.

Představte nauku a pomozte porozumět 
nauce (poslouchání příběhu): Ukažte obrázek 
misionářů. Zeptejte se dětí, co misionáři dělají. 
Podělte se o následující příběh nebo o libovolný 
příběh z časopisů Liahona nebo Friend : „Misionáři 
jednou zaklepali na dveře jednoho domu. Otevřela 
jim paní Jamesová. Misionáři jí řekli, že jsou  
z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. 
Paní Jamesová misionáře pozvala dál a řekla jim, 
že by se ráda dozvěděla o Církvi více. … Paní 
Jamesová misionářům řekla, že bydlela v soused-
ství rodiny, která patřila k Církvi. Řekla, že děti 

v té rodině byly vždy velmi zdvořilé a laskavé. 
Když hrály hry, chovaly se čestně, a s majetkem 
ostatních lidí zacházely ohleduplně. Paní Jame-
sová řekla, že by se ráda dozvěděla více o církvi, 
která naučila tyto děti být takovými milými 
sousedy.“ (Primárky 2, 52.) Zeptejte se: „V jakém 
ohledu byly děti, které bydlely vedle paní Jame-
sové, misionáři?“ Vysvětlete, že kdykoli žijeme 
podle evangelia, jsme zároveň i misionáři. Vybíd-
něte děti, aby s vámi řekly větu „Když žiji podle 
evangelia, pomáhá mi to být misionářem již nyní“ 
a zdůrazněte přitom slovo nyní.

2. týden: Když žiji podle evangelia, pomáhá mi to být misionářem již nyní.

Pomozte porozumět nauce (zpěv písně a 
diskuse o měřítkách evangelia): Vyrobte 13 kar-
tiček a na každou z nich napište jedno z „Mých 
měřítek evangelia“ (viz „Sharing Time: Keep the 

Commandments“, Friend, June 2006, 36). Několik 
kartiček rozdejte dětem a nechte je, ať si kartičky 
posílají mezi sebou, zatímco všichni zpívají píseň 
„Půjdu, kam chceš, abych šel“ (ZNPPD 1, str. 80). 
Až dozpíváte, nechte všechny děti, které právě 
drží kartičku, nahlas přečíst uvedené měřítko a 
poté ať se podělí o to, jak jim život podle tohoto 
měřítka může pomoci být již nyní misionářem. 
Tuto činnost opakujte s různými kartičkami.

Povzbuďte k uplatňování nauky (stanovování 
cílů): Vybídněte všechny děti, aby si vybraly jedno 
měřítko evangelia, podle něhož se budou snažit žít 
v následujícím týdnu lépe. Ať toto měřítko napíší 
nebo nakreslí na papír a každý den se na něj dívají 
jako na připomínku. Vybídněte je, ať se o své zku-
šenosti podělí v Primárkách příští týden.

Když děti zpívají písně o určité nauce, pomáhá jim to tuto nauku poznat 
a zapamatovat si ji. Děti se také lépe učí, vidí-li v souvislosti s hudbou 

nějakou vizuální pomůcku nebo provádějí-li nějakou činnost.

Říjen
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Povzbuzujte k od-
povědím: 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 mo-
hou uplatňovat v životě.

SVĚDECTVÍ

Tip: Některé týdny obsa-
hují více námětů, než kolik 
jich budete moci probrat 
během jednoho společného 
zaměstnání. S modlitbou 
vyberte ty činnosti, které 
se nejlépe hodí pro děti 
ve vašich Primárkách.

3. týden: O evangelium se mohu dělit s rodinou i kamarády.

Představte nauku (poslouchání příběhu): Před  
začátkem Primárek si přečtěte proslov  staršího 
Roberta C. Oakse z generální konference v říjnu 
2000 nazvaný „Sdílení evangelia“. (Viz Liahona, 
leden 2001, 95.) Převyprávějte dětem příběh o 
pomerančovém džusu. Vysvětlete, že evange-
lium je mnohem sladší než pomerančový džus 
a že se o ně máme dělit s druhými. Ať děti 
řeknou: „O evangelium se mohu dělit s rodinou i 
 kamarády.“

Pomozte porozumět nauce (naslouchání 
hostujícímu řečníkovi): Pozvěte do Primárek mi-
sionáře nebo nějakého navrátivšího se misionáře, 
aby promluvili o tom, jak se děti mohou dělit o 
evangelium s druhými (například tím, že jsou 

dobrým příkladem, pozvou kamarády do Primá-
rek nebo se podělí o svědectví) a jak jejich snaha 
dělit se o evangelium pomáhá Nebeskému Otci a 
misionářům.

Povzbuďte k uplatňování nauky (poslouchání 
příběhu a sdílení myšlenek): Připomeňte dětem, 
že misionářem mohou být již nyní. Podělte se o 
nějaký zážitek, kdy jste se vy nebo někdo, koho 
znáte, podělili o evangelium. Ať se děti jedno po 
druhém postaví a každé řekne jedno slovo z věty 
„Mohu se dělit o evangelium“. Požádejte dítě, které 
řeklo slovo „evangelium“, aby se zamyslelo nad 
tím, jak se může podělit o evangelium s rodinou 
nebo kamarády. Pokračujte v tom podle časových 
možností.

4. týden: Když se dělím o evangelium, mé svědectví roste.

Představte nauku (názorná ukázka): Naplňte 
čistou sklenici vodou. Vysvětlete, že kdykoli 
se dělíme o evangelium, naše svědectví roste. 
Kápněte nebo vsypte do sklenice potravinářské 
barvivo. Uveďte několik příkladů toho, jak se 
můžeme dělit o evangelium, a přitom pro každý 
příklad kápněte nebo vsypte další barvivo téže 
barvy. Vyzdvihněte, že stejně jako je voda s kaž-
dou novou dávkou barviva stále barevnější, roste 
i naše svědectví, kdykoli se dělíme o evangelium.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o svědec-
tví): Vložte následující předměty do sáčku: obrá-
zek Ježíše Krista, obrázek Josepha Smitha, obrázek 
současného proroka, Knihu Mormonovu a slova 
„Pravá Církev“. Napište na tabuli slovo Svědectví 
a zeptejte se dětí, co to svědectví je. Diskutujte o 

jejich odpovědích. Podělte se o následující příběh: 
„Jedna mladá dívka nechtěla vydávat svědectví, 
protože si nebyla jistá svými pocity. Věděla však, 
že je to důležité, a tak se jednou statečně postavila 
a vydala svědectví, přičemž vyjmenovala pět věcí, 
ve které věřila. Když domluvila, měla hezký pocit 
a věděla, že její svědectví bylo posíleno.“ Nechte 
děti, aby zjistily, o kterých pěti věcech vydala tato 
dívka svědectví, tím, že ze sáčku, který jste připra-
vily, vyndají jednotlivé předměty. O každém před-
mětu diskutujte a vystavte je dopředu místnosti.

Povzbuďte k uplatňování nauky (sdílení pří-
kladů): Umožněte všem dětem podělit se o nějaký 
příklad toho, jak by se mohly dělit o evangelium. 
Pokaždé, když některé dítě něco řekne, přidejte 
dávku potravinářského barviva do sklenice s vo-
dou, abyste ukázaly, že sdílení evangelia posiluje 
svědectví. (Pokud jsou vaše Primárky velké, 
můžete při této činnosti rozdělit děti do skupin, 
aby měly všechny děti příležitost podělit se o své 
myšlenky.)

Názorné pomůcky podněcují 
k zájmu a zaměřují pozornost dětí 
na probíranou zásadu evangelia.

PRAVÁ 
CÍRKEV
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Listopad Ve všem máme děkovat Bohu
„Přikázal jim, že … mají každý den vzdávati díky Pánu, svému Bohu.“ (Mosiáš 18:23.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Jsem vděčný za své tělo a vím, že mé tělo je chrám.

Představte nauku (dívání se na obrázky a čtení 
verše z písem): Vystavte obrázek dítěte a obrázek 
chrámu. Nahlas společně přečtěte 1. Korintským 
3:16. Zeptejte se: „Čemu se z písem učíme o svém 
tělu?“ Napište na tabuli: „Mé tělo je chrám.“

Pomozte porozumět nauce (četba písem): Dis-
kutujte o tom, jak Nebeskému Otci projevujeme 
vděčnost za své tělo; například tím, že se o něj 
staráme a že ho uchováváme čistým. Vysvětlete, 
že proroci nám radí, abychom o své tělo pečovali 
tím, že nebudeme kouřit, požívat alkohol nebo 

drogy ani si nechat dělat tetování. Rozdělte děti do 
skupin a každou skupinu požádejte, aby přečetla 
jeden nebo více následujících veršů z písem a 
diskutovala o nich: Nauka a smlouvy 88:124; 89:7, 
8, 9, 10–11, 12, 16–17. Požádejte každou skupinu, 
aby se podělila o to, čemu se z těchto veršů nau-
čila o tom, jak můžeme pečovat o své tělo.

Povzbuďte k uplatňování nauky (stanovení 
cíle): Požádejte děti, aby napsaly nebo nakreslily, 
co budou během následujícího týdne dělat, aby 
pečovaly o své tělo. 

2. týden: Jsem vděčný za časná požehnání.

Představte nauku: Napište na tabuli: „Jsem 
vděčný za časná požehnání.“ Požádejte děti, aby 
větu zopakovaly. Vysvětlete, že časná požehnání 
jsou požehnání, která můžeme vidět, slyšet, cítit 
nebo je můžeme okusit či se jich dotknout.

Pomozte porozumět nauce (hra s hádankou): 
Vystavte předměty nebo obrázky znázorňující 
některá naše časná požehnání (například tělo, 
domov, jídlo, voda, oblečení, zdraví, slunce, měsíc, 
hvězdy, země, zvířata, rostliny, rodina, přátelé, 

hračky, knihy nebo škola). Dejte dětem několik 
nápověd týkajících se nějakého požehnání a požá-
dejte je, aby hádaly, o jakém požehnání mluvíte. 
V případě starších dětí napište jednotlivá požeh-
nání na samostatné papíry a vložte je do krabice. 
Vybídněte některé dítě, aby jeden papír vytáhlo a 
dalo ostatním dětem nápovědu týkající se uvede-
ného požehnání. Jakmile děti požehnání uhád-
nou, napište ho na tabuli a zeptejte se některého 
dítěte, proč je za toto požehnání vděčné.

Povzbuďte k uplatňování nauky (sdílení myš-
lenek): Požádejte děti, ať se zamyslí nad tím, jak 
mohou projevit vděčnost za jedno z požehnání, o 
nichž jste hovořily. Požádejte několik dětí, aby se 
podělily o své nápady.

Děti se budou učit efektivněji, použijete-li roz-
manité metody výuky. Vybírejte takové činnosti 
a metody výuky, které osloví všechny děti.

Písně Primárek dětem 
pomáhají pamatovat si 
jednotlivé nauky. Můžete 
například zpívat písně, 
které zdůrazňují to, čemu 
učíte. Tento měsíc mohou 
mezi ně patřit tyto písně: 
„Děti po celičkém světě“ 
(PPD, č. 7), „Vím, že Bůh 
mne miluje“ (ZNPPD 2, 
č. 68) nebo „Děkuji Ti, 
drahý Otče“ (PPD, č. 4).
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Pracují-li děti v malých 
skupinách, dostane více 
dětí příležitost zapojit se. 
Učitelky mohou dětem 
pomáhat zapojit se a 
mohou pomáhat udržovat 
uctivou atmosféru.

3. týden: Jsem vděčný za duchovní požehnání.

Představte nauku a pomozte porozumět 
nauce (četba písem): Připravte dárek, který bude 
obsahovat obrázek Spasitele a následující odkaz na 
verše z písem: Moroni 10:8–17. Napište na tabuli: 
„Jsem vděčný za duchovní požehnání.“ Vysvětlete, 
že existuje mnoho duchovních požehnání, která 
nám Pán může udělit; tato požehnání nám dává 
mocí Ducha Svatého. Ať nějaké dítě otevře dárek a 
ukáže, co obsahuje. Vybídněte děti, ať si nalistují 
uvedené verše a najdou duchovní požehnání, 
která nám Pán může dát. Napište tato požehnání 
na tabuli. O některých požehnáních diskutujte 
a vysvětlete, že je máme používat k pomáhání 
druhým.

4. týden: Máme děkovat Nebeskému Otci za všechna svá požehnání.

Představte nauku: Ukažte dětem jednu nebo 
dvě věci, které vám někdo dal. Vysvětlete, že tyto 
dárky pro vás mají určitý význam a že jste za 
ně poděkovaly. Požádejte děti, ať jmenují další 
způsoby, jak můžeme projevovat vděčnost za dary, 
které dostáváme. Zeptejte se dětí, komu máme 
děkovat za všechna svá požehnání. Diskutujte o 
tom, proč máme za všechna požehnání děkovat 
Nebeskému Otci.

Pomozte porozumět nauce (vytváření se-
znamu): Do pěti samostatných sáčků vložte vždy 
jeden list papíru, tužku a jeden z následujících 
předmětů: obrázek církevního sborového domu, 
nějaký kus oblečení, písma, obrázek rodiny a 

obrázek Spasitele. Rozdělte děti do skupin a každé 
skupině dejte jeden sáček. Ať se každá skupina 
podívá na předmět ve svém sáčku a napíše na 
papír jeden způsob, jak mohou za tuto věc vyjad-
řovat vděčnost. Poté je požádejte, aby předmět, 
papír i tužku vrátily do sáčku a podaly ho další 
skupině. Ať každá skupina provede tuto činnost 
se všemi sáčky; poté každou skupinu požádejte, 
aby se podělila o to, co je napsáno na seznamu 
v jejich sáčku.

Povzbuďte k uplatňování nauky (sdílení myš-
lenek): Požádejte několik dětí, aby se podělily o to, 
čemu se z této činnosti naučily a co udělají pro to, 
aby ji uplatnily ve vlastním životě.

Tabule: Tabule je jedna 
z nejjednodušších a 
nejdostupnějších učeb-
ních pomůcek. Tabuli 
můžete používat tak, že 
dětem budete projevovat 
uznání za jejich odpo-
vědi a myšlenky tím, že 
je napíšete na tabuli.
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Vím, že Ježíš Kristus znovu přijde
„Já vím, že vykupitel můj živ jest, a že v den nejposlednější nad prachem se postaví.“  
( Job 19:25.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Proroci předpovídali, že Ježíš Kristus přijde na zem.

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Vystavte obrázky Izaiáše, Nefiho, krále Beni-
amina, Abinadiho, Almy a Samuela Lamanity 
z Knihy obrázků z evangelia a z balíčku s obrázky 
k příručce Primárky 4. Rozdělte děti do skupin a 
nechte každou skupinu nalistovat jeden z těchto 
veršů: 1) Izaiáš 7:14; 9:6; 2) 1. Nefi 11:14–15, 
20–21; 3) Mosiáš 3:5–8; 4) Mosiáš 15:1; 5) Alma 
7:10–12; a 6) Helaman 14:1–3. Požádejte děti, aby 
zjistily, který prorok v daných verších promlouvá 
a o kom prorokuje. Požádejte každou skupinu, aby 

ostatním dětem ukázala obrázek tohoto proroka 
a vyprávěla jim, kdo to je a co řekl. (V případě 
malých dětí pomozte šesti z nich obléknout si jed-
noduché kostýmy a předvést těchto šest proroků. 
Stručně řekněte něco o každém prorokovi a o tom, 
co řekl o narození a poslání Ježíše Krista.) Vysvět-
lete, že všichni tito proroci předpovídali, že Ježíš 
Kristus přijde na zem. Vydejte svědectví o tom, 
že Ježíš Kristus přišel na zem, tak jak to proroci 
předpověděli.

2. týden: Ježíš Kristus přijde znovu na zem.

Představte nauku: Vystavte obrázek Druhého 
příchodu. (KOE, č. 66.) Připomeňte dětem, že 
Ježíš Kristus přišel poprvé na zem jako děťátko 
v Betlémě. Vysvětlete, že z písem se dozvídáme, 
že se na zem znovu vrátí.

Pomozte porozumět nauce (hra na principu 
pexesa): Připravte dvě stejné sady kartiček s ná-
sledujícími odkazy na verše v písmech, přičemž 
každý odkaz napište na samostatnou kartičku: 
Matouš 16:27; Matouš 24:30, 36, 42; Skutkové 

1:9–11; NaS 36:8; NaS 45:57–59; NaS 88:95–98. 
Umístěte kartičky na tabuli popsanou stranou 
dolů. Nechte děti střídavě vybrat vždy dvě kar-
tičky. Kartičky otočte, abyste zjistily, zda k sobě 
patří. Pokud k sobě nepatří, obraťte je zpátky. 
Pokud patří, nechte kartičky s veršem otočené 
a požádejte děti, aby verš vyhledaly v písmech a 
zjistily, čemu tento verš učí o Kristově návratu na 
zem. Takto to opakujte, dokud nenajdete všechny 
dvojice.

3. týden: Připravím se, abych mohl znovu žít s Nebeským Otcem a 
Ježíšem Kristem.

Představte nauku (hra s hádankou): Vybídněte 
dvě nebo tři děti, aby pantomimou předvedly, 
jak se připravují na spaní, na shromáždění nebo 
na nějaký dlouhý výlet. Nechte ostatní hádat, co 
tyto děti dělají. Diskutujte s dětmi o tom, co by 
se stalo, kdybychom se na tyto věci nepřipravili. 
Vysvětlete, že se máme připravovat i na to, aby-
chom jednou mohli znovu žít s Nebeským Otcem 
a Ježíšem Kristem.

Činnosti k upoutání pozornosti, jako je 
pantomima, mohou být použity k tomu, 

aby vzbudily u dětí zájem a pomohly jim 
soustředit se na téma lekce. Děti, které 

se nijak neúčastní, mohou být zapojeny 
tím, že budou pozorovat ostatní.

Prosinec

Činnosti přizpůso-
bujte: Činnosti přizpůso-
bujte dostupným zdrojům 
a pomůckám a dětem ve 
vašich Primárkách. Napří-
klad při činnosti k uplat-
nění nauky ve 3. týdnu 
můžete děti vyzvat, aby 
každou věc, kterou mohou 
udělat pro to, aby se 
připravily, počítaly na 
prstech ruky, místo aby 
své nápady psaly na papír.
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Pomozte porozumět nauce (zpěv písní): 
Zazpívejte třetí sloku písně „Jsem dítě Boží“ 
(PPD, č. 1) a vyzvěte děti, aby poslouchaly, jak se 
můžeme připravit na to, abychom mohli znovu 
žít s Nebeským Otcem. Ať se děti postaví a znovu 
zazpívají slova „když učiním Jeho vůli“. Vysvět-
lete, že některé písně Primárek nám připomínají, 
co můžeme dělat pro to, abychom se připravili na 
to, abychom mohli znovu žít s Nebeským Otcem a 
Ježíšem Kristem (např. „Správně zkus žít“ [ZNPPD 
2, č. 66], „Drž se přikázání“ [PPD, č. 61], „Chci 
být laskavý“ [PPD, č. 58] nebo „Zázrak vody křtu“ 
[PPD, č. 33]). Požádejte pianistku, aby zahrála ně-
kolik not z jedné z těchto písní, a vybídněte děti, 
aby hádaly, o jakou píseň se jedná. Požádejte děti, 

ať píseň zazpívají a ať vstanou, až budou zpívat 
o tom, jak se mohou připravit na to, aby mohly 
znovu žít s Nebeským Otcem. Totéž opakujte i 
s dalšími písněmi.

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Ať se děti zamyslí nad tím, jak se mohou připravit 
na život s Nebeským Otcem a Ježíšem Kristem. 
Dejte všem dětem papír a vybídněte je, aby si 
obkreslily ruku. Poté je požádejte, aby na každý 
obkreslený prst napsaly nebo nakreslily jednu věc, 
kterou mohou dělat, aby se připravily. Vyzvěte 
děti, aby si jednu z těchto věcí vybraly a pracovaly 
na ní během týdne. Řekněte jim, že je příští neděli 
požádáte, aby se podělily o to, co udělaly.

4. týden: Mám svědectví o tom, že jsem dítě Boží.

Představte nauku (hra s hádankou): Napište na 
tabuli: „Mám ______________.“ Řekněte dětem, 
aby poslouchaly následující nápovědu a aby složily 
ruce a vstaly, až si budou myslet, že dokáží me-
zeru vyplnit.

•	Cítíme	se	díky	tomu	dobře,	šťastně	a	uvnitř	
nás to hřeje.

•	Dává	nám	to	Duch	Svatý.

•	Pomáhá	nám	to	činit	správná	rozhodnutí.

•	Můžeme	se	o	to	dělit	s druhými,	když	máme	
proslov v Primárkách, při rodinném domácím 
večeru nebo na postním a svědeckém shro-
máždění.

Zeptejte se: „Co je tato úžasná věc?“ Doplňte do 
mezery slovo svědectví a řekněte dětem, že mohou 
mít svědectví o tom, že jsou děti Boží.

Pomozte porozumět nauce (zpěv písně): 
Vyzvěte děti, aby zazpívaly píseň „Jsem dítě Boží“ 
(PPD, č. 1), a požádejte je, aby se při zpěvu zamys-
lely nad tím, jak se cítí. Požádejte několik dětí, aby 
řekly, jak se cítily. Vysvětlete, že příjemné pocity, 
které možná pociťovaly, byly od Ducha Svatého, 
který jim říkal, že jsou skutečně děti Boží. Vysvět-
lete, že když někdo ví, že toto je pravda, tak má 
svědectví. Vysvětlete, že je mnoho způsobů, jak 
můžeme poznat, že jsme děti Boží. Zeptejte se: 
„Jak víte, že jste dítě Boží?“

Povzbuďte k uplatňování nauky (poslou-
chání svědectví): Zeptejte se dětí: „Proč je důležité, 
abychom měli svědectví o tom, že jsme děti Boží? 
Jak nám to, když máme svědectví, pomáhá činit 
správná rozhodnutí?“ Podělte se o své svědectví a 
požádejte několik dětí i dospělých, aby se podělili 
o své svědectví o tom, že jsme všichni děti Boží.

Vydávejte svědectví: 
Jste-li k tomu nabádáni, 
vydejte svědectví o nauce, 
které učíte. Duch Svatý 
může každému dítěti do-
svědčit pravdivost toho, co 
říkáte. Tím, že vydáváte 
svědectví, pomáháte dětem 
pociťovat Ducha a motivu-
jete je k tomu, aby posílily 
své vlastní svědectví.

Když si děti nějakou 
zásadu napíší, pomůže 
jim to si ji zapamatovat.
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Kdyby stál 
Spasitel  
za mnou,

kdybych  
jen směl vidět, 

že Spasitel 
stále se 

mnou dlí??dělal bych,  
co dělávám? ?Snažil bych  

se více hledět ?na to,  
co přikázal 

nám? ?Chtěl bych 
příklad 

napodobit? ?Byl bych více 
poslušný,

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. (Viz 
Handbook 2: Administering the Church [Příručka 2: Správa Církve] [2010], 11.2.4.)

Když se připravujete učit děti nějakou píseň, položte si tuto otázku: Jak mohu upoutat a udržet 
pozornost dětí? Jaké otázky mohu dětem položit, aby jim to pomohlo porozumět poselství 
evangelia obsaženému v písni? Jaké metody mohu použít při výuce této písně? Níže je uvedeno 
několik metod, které můžete vyzkoušet. Tyto příklady vám pomohou učit písním navrženým v této 
osnově. Další náměty viz sekce pro Primárky v oddíle „Serving in the Church“ na stránkách 
LDS.org a oddíly „Jak používat hudbu v Primárkách“ v osnovách z let 2010, 2011 a 2012.

Zdůrazněte zásady evangelia, které píseň obsahuje.

Při výuce písně „Rodiny mohou spolu žít navždy“ 
(ZNPPD 2, č. 39) se zamyslete nad následujícími 
náměty. Vybídněte děti, ať poslouchají a najdou 
součást plánu Nebeského Otce, o které budete 
zpívat v první sloce, a ať se postaví, jakmile budou 
vědět, o jakou součást se jedná (rodina). Vyzvěte 
děti, aby tuto sloku zazpívaly s vámi. Poukažte 
na to, že melodie u slov „rodinu milou“ a „ke mně 
dobří jsou“ je stejná. Vybídněte děti, ať tato slova 
zazpívají. Vybídněte je, ať poslouchají i další část 
písně, aby zjistily, jak dlouhou část svého života 
budou moci strávit se svou rodinou. Zazpívejte 
druhou sloku a zdůrazněte přitom slova „pro věč-
nost celou“. Vyzvěte děti, aby zmiňovanou sloku 
zazpívaly s vámi, a poté si společně zazpívejte 
obě sloky. Požádejte děti, ať dávají pozor na další 
slovo v refrénu, které má stejný význam jako „pro 
věčnost celou“. Zazpívejte slova „Rodiny mohou žít 
spolu navždy“, a ať je po vás děti zopakují. Zazpí-
vejte slova „dle plánu Božího“ a nechte je děti zo-
pakovat. Zeptejte se, co je to plán Boží, a při tom 

dětem připomeňte, že Nebeský Otec si přeje, aby 
uzavřely sňatek v chrámu a měly vlastní věčnou 
rodinu. Výuku refrénu zakončete tím, že zazpíváte 
jednotlivé části a děti je po vás zopakují.

Používejte názorné pomůcky, abyste dětem pomohly naučit se slovům a 
zapamatovat si je.

Činnosti přizpůso-
bujte: Některé z námětů 
pro výuku, které jsou 
zde popsány, se budou 
hodit nejlépe pro menší 
děti. Své výukové metody 
přizpůsobte dětem růz-
ných věkových skupin, 
aby se do výuky a zpěvu 
mohli zapojit všichni.

Nácvik: Chcete-li učit 
písni efektivně, musíte 
ji samy znát. Nacvičte 
si ji doma, abyste se 
mohly dívat na děti, 
až jí budete učit.

Abyste dětem 
pomohly naučit 
se melodii nějaké 
písně, „držte ruku 
ve vodorovné 
poloze a zatímco 
zpíváte, pohybujte 
rukou nahoru, 
abyste naznačil[y] 
vyšší tóny, a dolů, 
abyste naznačil[y] 
tóny nižší“. 
(UNVP, 165.)

Pro vizuální pomůcky klikněte zde.
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Opakování dětem 
pomáhá naučit se nové 
písně. Opakujte písně 
mnoha různými způsoby, 
například šeptem, brouká-
ním, vyklepáváním rytmu, 
změnou tempa nebo 
zpěvem vsedě a vestoje.

Vydávejte svědectví: 
Vydávejte dětem stručné 
svědectví o pravdách 
evangelia, které se nachá-
zejí v písních Primárek. 
Pomozte dětem poro-
zumět tomu, že zpěv je 
jedním ze způsobů, jak 
mohou vydávat svědectví 
a pociťovat Ducha.

Při výuce písně „Kdyby stál Spasitel za mnou“ 
(strana 28 v této osnově) zvažte následující  náměty:

•	Jednotlivé	části	písně	napište	na	samostatné	
lístky papíru a najděte nějaké obrázky, které 
znázorňují jednotlivé lístky. Obrázky umístěte 
na jednu stranu místnosti a lístky na dru-
hou. Diskutujte s dětmi o tom, co by dělaly 
jinak, kdyby věděly, že za nimi stojí Spasitel. 

Zazpívejte si tuto píseň a požádejte děti, aby 
obrázky přiřadily k odpovídajícím slovům. 

•	Vybídněte	děti,	aby	si	s vámi	tuto	píseň	zazpí-
valy, a ukazujte při tom na jednotlivé obrázky.

•	Požádejte	jednotlivé	skupiny,	aby	zazpívaly	
vestoje vždy jednu část, a poté ať si jednotlivé 
části vymění, aby každá skupina měla příleži-
tost zazpívat celou píseň.

Používejte vhodné činnosti, abyste děti zaujaly a pomohly jim si danou 
píseň zapamatovat.

Při výuce písně „Vím, že Bůh mne miluje“ (ZNPPD 2, 
č. 68) zvažte následující náměty.  Zeptejte se dětí, 
jak projevují lásku členům rodiny. Zeptejte se, jak 
jim projevil nebo projevuje lásku Nebeský Otec. 
Vysvětlete, že pro ně stvořil tento nádherný svět, 
protože je miluje. Zazpívejte dětem uvedenou 
píseň, kousek po kousku, a vybídněte je, ať zpívají 
s vámi a při tom předvádějí jednotlivé části písně: 
zpěv ptáků, dívání se na nebe, déšť smáčející 

jejich tvář a tak dále. V druhé sloce je vybídněte 
k tomu, aby dělaly různé pohyby, jako např. aby 
ukázaly na oči, předváděly motýly nebo se držely 
za uši. Vybídněte je, ať roztáhnou ruce, až budou 
zpívat slova „On mi dal čas“, a poté ať se obejmou 
(„život“), zavřou a opět otevřou oči („noc i den“) a 
skloní hlavu a složí ruce („Já Mu chci poděkovat“). 
Vybídněte je, ať si položí ruku na srdce, až budou 
zpívat slova „Ano, vím, že Bůh mne miluje“.
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Kdyby stál Spasitel za mnou
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Výuka dětí s postižením
Spasitel učil: „Všechny děti tvé budou poučovány Pánem; a veliký bude pokoj dětí tvých.“ 
(3. Nefi 22:13.)
Vedoucí Primárek mají důležitou zodpovědnost učit evangeliu Ježíše Krista všechny děti, včetně 
dětí s postižením. Primárky jsou místem, kde má být každé dítě vítáno, milováno, vyživováno a 
zapojeno. V této atmosféře je pro všechny děti jednodušší porozumět lásce našeho Nebeského 
Otce a Ježíše Krista a pociťovat a rozpoznávat vliv Ducha Svatého.

Každé dítě je pro Boha cenné. Každé dítě potřebuje lásku, úctu a podporu.

Raďte se s druhými při své snaze vyhovět 
v Primárkách potřebám dětí, které mají nějaké 
postižení.

 1. Raďte se s rodiči dítěte. Rodiče obvykle 
znají své dítě lépe než kdokoli jiný. Mohou 
vás učit, jak vyhovět jeho potřebám, době, 
po kterou se dokáže soustředit, a 
způsobům učení, které má rádo. 
Například některé děti velmi 
dobře reagují na hudbu, jiné na 
příběhy, obrázky, písma nebo 
pohyb. Používejte rozmanité 
učební metody včetně těch, které 
každému dítěti vyhovují nejvíce.

 2. Raďte se s ostatními ve-
doucími a učiteli Primárek. 
Společně se modlete a pracujte na 
tom, abyste poznaly, jak pomoci 
každému dítěti učit se evangeliu 
Ježíše Krista a mít pocit, že ho 
druzí mají rádi.

 3. Raďte se s radou sboru. 
 Vedoucí kněžství a ostatní 
vedoucí pomocných organi-
zací mohou mít nápady, jak 
pomoci dětem se zvláštními 
potřebami. V jedné odbočce 
skupina vysokých kněží nabídla 
Primárkám, že jim každý týden 
pošle „ dědečka“, který bude 
sedět s chlapcem postiženým 
autismem. (Nejlépe by to měl být 
každý týden tentýž člověk.) To 
tomuto chlapci pomohlo soustře-
dit se na lekci a pociťovat, že ho 
ostatní mají rádi.

Starší M. Russell Ballard učil: „Těm z nás, kterým 
byly svěřeny drahocenné děti, bylo nepochybně 
předáno posvátné a vznešené správcovství, neboť 
my jsme ti, které Bůh pověřil, aby obklopili dnešní 
děti láskou a plamenem víry a porozuměním 
tomu, kým jsou.“ („Great Shall Be the Peace of 
Thy Children“, Ensign, Apr. 1994, 60.)

Více informací o tom, 
jak pomoci dětem se 
zvláštními potřebami, na-
jdete v UNVP, 38–39 a na 
adrese disabilities .lds .org.

Některé děti s postižením 
dobře reagují na vizuální 

pokyny. Používejte 
pokyny podobné těm na 

obrázku, abyste oznámily, 
že je čas na modlitbu, 
zklidnění nebo zpěv.

Přizpůsobování lekcí: 
Možná bude třeba, abyste 
přizpůsobily společná 
zaměstnání pro děti  
s postižením. Na adrese  
sharingtime .lds .org 
najdete několik pří-
kladů, jak to udělat.

Pro obrázky klikněte zde.
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	2. týden: Pád byl součástí Božího plánu.
	3. týden: Byl jsem poslán na zem proto, abych obdržel tělo a abychbyl zkoušen.
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	4. týden: Když činím pokání, může mi být odpuštěno.
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