
Osnova pro společné zaměstnání v roce 2014

Rodiny jsou věčné
A on obrátí srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich. (Viz Malachiáš 4:6.)



Pokyny týkající se společného 
zaměstnání a vystoupení dětí na 
shromáždění svátosti

Vážená předsednictva Primárek a vedoucí hudby,

letos budeme mít v Primárkách nádhernou příležitost pomoci každému dítěti pochopit důle-
žitost rodin v plánu našeho Nebeského Otce. Děti poznají, že manželství mezi mužem a ženou 
je ustanoveno Bohem, že rodina je středem Božího plánu a že prostřednictvím posvátných 
chrámových obřadů mohou být rodiny spolu navždy. Lekce pro společná zaměstnání podporují 
to, čemu se děti učí a podle čeho žijí ve své vlastní rodině. Nauky, kterým se učí, posílí jejich 
rodinu v této době a pomohou dětem připravit se na to, aby byly věrnými matkami a otci v bu-
doucnosti. Budete-li se připravovat s modlitbou a přizvete-li Ducha k výuce, bude Duch každý 
týden přinášet dětem do srdce potvrzení o pravdách evangelia. Vyhledávejte příležitosti k tomu, 
aby se děti mohly podělit se svou rodinou o to, čemu se v Primárkách naučily nebo co pocítily.

Jako předsednictvo Primárek se za vás modlíme a víme, že Pán vám ve vašich důležitých zodpo-
vědnostech pomůže. Vaše oddaná snaha učit děti a sloužit jim a jejich rodinám je posílí. Máme 
vás rády a velmi si vážíme vaší věrné služby.

Generální předsednictvo Primárek

Pokyny pro společné zaměstnání

Výuka evangelia
Používejte tuto brožuru pro přípravu 15minuto-
vých lekcí, jež budou probíhat každý týden při 
společném zaměstnání. Lekce můžete doplnit 
z dalších materiálů schválených Církví, například 
z Liahony. 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 bu-
dete 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 třetí 
týden v srpnu a pro druhý týden v listopadu.)

 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 zopako-
vání předchozích lekcí. 

Při plánování a přípravě činností pro lekce vás 
může vést Duch.

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

V některých lekcích se navrhuje, abyste do Primá-
rek pozvali hostující řečníky. Než tyto hosty do 

Každý týden si naplánujte, 
jak dětem 1) nauku předsta-
víte, 2) jak jim ji pomůžete 
pochopit a 3) jak jim ji po-

můžete uplatňovat v životě.

K dispozici na 
internetu: Informace, 
vizuální pomůcky a 
učební materiály, na něž 
se v této brožuře odka-
zuje, jsou k dispozici na 
adrese LDS.org v oddíle 
určeném pro Primárky.
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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 bude-
te-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

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 internetové adrese images.lds.org.

Studijní osnovy pro rok 2014

Všeobecné studijní osnovy
Jesle: Behold Your Little Ones [Pohleďte na maličké 
své]; Sluneční paprsek: Primárky 1; Rozhodni se 
správně 4–7: Primárky 2; Stateční 8–11: Primárky 6

Základní studijní osnovy
Sluneční paprsek: Primárky 1; Rozhodni se 
správně 4–7: Primárky 2; Stateční 8–11: Primárky 4

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. 
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 pomohli pocítit radost ze zpívání.

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

Pokyny pro vystoupení na shromáždění svátosti

Pod vedením biskupa nebo presidenta odbočky 
se vystoupení dětí na shromáždění svátosti 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	nároky	
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 omalo-
vánky, příběhy a činnosti, 
můžete najít v Liahoně, 
v příručce pro jesle a 
v Knize obrázků z evan-
gelia. Tyto zdroje pou-
žívejte k doplnění svých 
lekcí. Řadu podkladů z ča-
sopisu Friend k jednotli-
vým tématům z evangelia 
také najdete na adrese 
friend.lds.org. Tyto po-
můcky můžete vytisknout 
a použít je při výuce dětí.
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Nebeský Otec pro mě připravil 
cestu, abych se mohl vrátit do 
Jeho přítomnosti
„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, 
nezahynul, ale měl život věčný.“ ( Jan 3:16.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Jsem dítě Boží a jednoho dne mohu být takovým jako je On.

Představte nauku a pomozte porozumět na-
uce (prohlížení obrázků, zpěv písně a četba verše 
z písem): Ukažte dětem několik obrázků zvířecích 
mláďat a zeptejte se jich, co z každého zvířete 
vyroste (například z kotěte vyroste kočka). Ukažte 
obrázek nemluvněte a položte tutéž otázku. Vy-
světlete, že lidské mládě je něčím zvláštní a tím 
se liší od zvířecích mláďat. Vyzvěte děti, aby si 
všimly, čí děti jsou, až budete společně zpívat pí-
seň „Jsem dítě Boží“ (ZNPPD 1, str. 96). Požádejte 
jedno dítě, aby přečetlo Žalm 82:6 a diskutujte o 
tom, čemu nás tato píseň a tento verš učí. Napište 

na tabuli větu „Jsem dítě Boží a jednoho dne 
mohu být takovým jako je On.“ a požádejte jedno 
dítě, aby ji nahlas přečetlo.

Povzbuďte k uplatňování nauky (sdílení): 
Požádejte několik dětí, aby se podělily o to, jak cítí 
lásku svých rodičů. Vysvětlete, že Nebeský Otec si 
také přeje, abychom cítili Jeho lásku. Podělte se o 
to, jak cítíte, že vás Bůh má rád, a požádejte něko-
lik dětí, aby se podělily o to, jak cítí, že je Bůh má 
rád. Požádejte děti, aby si všimly, kdo nám šeptá 
o Jeho lásce, zatímco budete společně zpívat píseň 

„Vím, že můj Otec žije“ (ZNPPD 1, str. 94).

2. týden: Nebeský Otec nám dal Spasitele a umožňuje mi vrátit se do 
Jeho přítomnosti.

Pomozte porozumět 
nauce (diskuse o Usmíření): 
Na tabuli nakreslete přímou 
cestu, která končí v místě 
označeném „Věčný život 
s naším Otcem v nebi“. Na 
začátek cesty umístěte obrázek 
člověka. Vysvětlete, že tento 
obrázek představuje nás 
všechny, a to, že musíme jít po 
této cestě, abychom se vrátili 
k Nebeskému Otci. Řekněte 
dětem, že k Nebeskému Otci 
se nedokážeme vrátit sami. 

Smažte část cesty a zeptejte se: „Co by nám mohlo 
pomoci, abychom mohli jít dál?“ Požádejte některé 
dítě, aby přečetlo nebo řeklo zpaměti třetí článek 
víry. Ukažte dětem obrázek Krista v Getsemanech 
a stručně vysvětlete Usmíření. Řekněte dětem, 
že Kristovo Usmíření je jako most, který nám 
pomůže vrátit se k Nebeskému Otci; když činíme 
pokání a dodržujeme přikázání, budeme s Ním 
moci znovu žít. Na tabuli nakreslete most a obrá-
zek člověka přesuňte na konec cesty. Vybídněte 
několik dětí, aby řekly něco o svém vztahu k Ježíši 
Kristu a k Jeho Usmíření. Máte-li čas, zazpívejte si 
píseň „Dřív jsem žil v nebesích“ (PPD, č. 2).

3. týden: Ježíš Kristus je dokonalý příklad, kterým se mohu řídit.

Představte nauku (diskuse o příkladech): Zep-
tejte se: „Kdo nám dal dobrý příklad?“ Odpovědi, 
včetně Ježíš Kristus, pište na tabuli nebo ať je píše 
některé dítě. Vysvětlete, že všichni tito lidé nám 
dali dobrý příklad, ale jen Ježíš je pro nás doko-

nalým příkladem. Řekněte dětem, že Ježíš „chodil, 
dobře čině“ (Skutkové 10:38) a projevoval lásku 
tím, že sloužil druhým, a přeje si, abychom se 
řídili Jeho příkladem.

Píseň: „Sním o 
krásném příběhu“
(ZNPPD 1, str. 100)

Vybízejte děti, aby se 
zapojovaly: Děti mají 
pocit osobní hodnoty, když 
se při učení zapojují. Kdy-
koli je to možné, vybízejte 
děti, aby psaly na tabuli 
nebo četly písma namísto 
toho, abyste to dělali sami.

Rady ohledně hudby 
a náměty, jak učit písním 
v této osnově, najdete 
na stranách 26–27.

2

Leden



Učte s Duchem: Při pří-
pravě společných zaměst-
nání se modlete o vedení 
Ducha a usilujte o Jeho 
vliv. Budete-li se s Duchem 
připravovat a budete-li 
s Ním učit, potvrdí prav-
divost toho, čemu učíte.

Tip: Při hraní scének 
děti nemají předsta-
vovat Spasitele.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání příběhům a kreslení obrázků): Před začátkem Primárek 
požádejte čtyři dospělé, aby si připravili krátké vyprávění o jednom z následujících obrázků a veršů 
z písem a o tom, jak se můžeme řídit Ježíšovým příkladem.

Učitelé tříd mohou pomá-
hat s vedením při diskusích 
v malých skupinách, mohou 
dětem pomáhat zapojit se a 
mohou pomáhat udržovat 
uctivou atmosféru.

Jan 13:14–15 Matouš 5:1–2 Lukáš 15:4 3. Nefi 17:1–10

Rozdělte děti do čtyř skupin a ke každé skupině 
přiřaďte jednoho dospělého. Požádejte děti, aby 
poslouchaly, co bude dospělý říkat o Spasiteli, 
a vyzvěte je, aby na list papíru nakreslily nebo 
napsaly, jak se mohou řídit Ježíšovým příkladem. 
Požádejte jedno dítě z každé skupiny, aby se podě-
lily o to, čemu se s ostatními dětmi naučily.

Povzbuďte k uplatňování nauky (zpěv písně): 
Zazpívejte píseň „Chci být laskavý“ (ZNPPD 1, 
str. 106). Požádejte děti, aby se tento týden řídily 
Ježíšovým příkladem a aby si na příští týden při-
pravily vyprávění o tom, co dělaly.

4. týden: K Nebeskému Otci se mohu vrátit tím, že budu následovat 
Ježíše Krista.

Představte nauku (opakování): Na tabuli 
nakreslete cestu z 2. týdne. Požádejte děti, aby 
vysvětlily, kdo nám umožnil, abychom se mohli 
vrátit k Nebeskému Otci. Požádejte několik dětí, 
aby vyprávěly o tom, jak se v uplynulém týdnu ří-
dily Kristovým příkladem. Vybídněte je, aby řekly, 
jak mohou následovat Ježíše (například tím, že se 
dají pokřtít, modlí se a dodržují přikázání). Jejich 
odpovědi pište na tabuli.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání pří-
běhu z písem): Vyprávějte dětem, jak Ježíš povolal 
své apoštoly (viz Matouš 4:18–22), a vyzvěte děti, 
aby jednotlivé pohyby dělaly s vámi. Například: 

„Petr a Ondřej se živili chytáním ryb. Jednou, když 
do Galilejského moře vhodili sítě, (hoďte sítě), uvi-
děli Ježíše Nazaretského. Slyšeli, jak říká (přiložte 
si ruku k uchu): „Následujte mne.“ I když Petr a 
Ondřej byli právě uprostřed práce (vytahujte sítě), 
okamžitě své sítě opustili (upusťte sítě) a následo-
vali Ho (choďte na místě). Jakub a Jan byli na druhé 
lodi a opravovali své sítě (opravujte sítě). Ježíš na 
ně zavolal, a tak své sítě opustili a následovali Ho 
(choďte na místě).“ Zeptejte se dětí, zda by přestaly 
dělat to, co právě dělají, kdyby jim Spasitel řekl: 

„Následujte mne.“ Ať jednotlivé třídy střídavě 
předvedou nějakou činnost, jako je plavání nebo 
hra s hračkami, a ať to ostatní děti udělají podle 
nich. Požádejte je, aby přestaly dělat to, co dělají, 
a aby chodily na místě, až uslyší slova „následujte 
mne“. Během předvádění jednotlivých činností 
vždy zvedněte obrázek Ježíše Krista a tiše řekněte: 

„Následujte mne“.

Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse o 
příkladech): Požádejte děti, aby řekly, jak mohou 
dnes následovat Ježíše Krista. Například mohou 
poslechnout, až je rodiče zavolají k rodinné mod-
litbě nebo až je učitel vyzve, aby se chovaly uctivě.
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Nebeský Otec má pro své děti plán
„Ó, jak veliký je plán našeho Boha!“ (2. Nefi 9:13.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Nebeský Otec má pro své děti plán.

Představte nauku (citování nauky): Vybídněte tři 
děti, aby přišly dopředu. Požádejte první, ať řekne 

„Nebeský Otec“, druhé „má pro své děti“ a třetí 
„plán“. Rozdělte děti na tři skupiny a požádejte je, ať 
se jednotlivé skupiny postupně postaví a s pomocí 
oněch tří dětí jako vedoucích zopakují svou část 
věty. Opakujte to několikrát, tak aby každá skupina 
měla možnost říci všechny části věty.

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Vysvětlete, že než jsme se narodili, žili jsme v nebi 
s našimi nebeskými rodiči; Nebeský Otec si přál, 
abychom se stali více takovými, jako je On, a tak 
nám předložil plán. Rozdělte tabuli na tři části a 
nadepište je „Předsmrtelný život“, „Smrtelný život“ 
a „Život po smrti“. Krátce pohovořte o každém 
z nich. (Viz Věrni víře – slovník evangelia [2004], 

99–100.) Rozdělte děti do malých skupin a každé 
skupině zadejte jeden nebo více z těchto veršů: 
Genesis 1:1; Alma 12:24; Alma 34:32; Alma 40:12; 
Nauka a smlouvy 76:62; Mojžíš 4:2; Abraham 
3:22–23. Vybídněte jednotlivé skupiny, aby svůj 
verš přečetly, řekly ostatním dětem, o čem tento 
verš je, a jeho odkaz napsaly pod správný nadpis 
na tabuli.

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Dejte každému dítěti list papíru rozdělený na tře-
tiny. Požádejte je, aby nakreslily něco, co předsta-
vuje jednotlivé části Božího plánu (předsmrtelný 
život, smrtelný život a život po smrti). Povzbuďte 
je, aby se o své obrázky podělily doma s rodinou. 
Společně si zazpívejte píseň „Vím, že můj Otec žije“ 
(ZNPPD 1, str. 94).

2. týden: Nebeský Otec přikázal Ježíši Kristu, aby stvořil zemi jako domov 
pro Jeho děti.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o obráz-
cích): Vysvětlete, že součástí plánu Nebeského 
Otce bylo to, že jsme potřebovali odejít z Jeho pří-
tomnosti, a tak Nebeský Otec pověřil Ježíše Krista, 
aby pro nás stvořil zemi. Vystavte ve třídě několik 
obrázků toho, co bylo stvořeno (například slunce, 
měsíc, voda, rostliny a zvířata). Požádejte některé 
dítě, aby si vybralo nějaký obrázek a umístilo ho 
na tabuli. Diskutujte o tom, proč je tato stvořená 
věc pro nás důležitá. Pokračujte, dokud všechny 

obrázky nebudou na tabuli. Požádejte děti, aby 
si všimly, proč tyto věci byly stvořeny, zatímco 
někdo přečte Nauku a smlouvy 59:18–19.

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Dejte všem dětem papír a vybídněte je, aby 
nakreslily jednu ze svých oblíbených věcí, které 
byly stvořeny. Zazpívejte píseň „Vím, že Bůh mne 
miluje“ (ZNPPD 2, č. 68).

Píseň: „Vím, že můj 
Otec žije“
(ZNPPD 1, str. 94)

Vizuální pomůcky: 
Děti dobře reagují na 
názorné pomůcky. Mohli 
byste použít rozmanité 
názorné pomůcky, jako 
jsou předměty, kresby na 
tabuli, proužky pa-
píru, obrázky a loutky. 
(Viz UNVP 89–90.)
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3. týden: Mé tělo je stvořeno podle obrazu Božího.

Představte nauku (dívání se na odraz v zrcadle): 
Podržte před několika dětmi zrcadlo a požá-
dejte je, aby popsaly, co vidí (oči, uši, pusu atd.). 
Vysvětlete jim, že to, co viděly, byl jejich „obraz“. 
Požádejte děti, aby si všimly, čí obraz sloužil jako 
vzor pro naše stvoření, zatímco někdo bude číst 
Genesis 1:27. Vysvětlete, že Bůh má oči, uši, pusu 
atd., a proto je máme i my. (Mladší děti můžete 
vybídnout, aby zahýbaly jednotlivými částmi těla 
nebo se jich dotkly, až budete vysvětlovat, že Bůh 
je má také.)

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra): 
Namalujte nebo napište názvy různých částí 
těla na jednotlivé strany dřevěné nebo papírové 
kostky. Požádejte děti, aby si ji postupně předávaly 
během poslechu nebo zpěvu písně „Pán nám dal 
chrám“ (ZNPPD 1, 104). Píseň několikrát přerušte 
a požádejte dítě, které kostku právě drží, aby jí ho-
dilo. Zeptejte se: „Jak si Nebeský Otec přeje, abys 
používal(a) tuto část těla nebo o ni pečoval(a)?“ Po-
kračujte v této činnosti podle časových možností. 

4. týden: Svoboda jednání je dar, který mi umožňuje rozhodovat se sám 
za sebe.

Představte nauku (názorná ukázka): Přineste 
několik předmětů, mezi nimiž si děti mohou 
vybrat. Například byste mohli přinést dva různé 
druhy ovoce, pero a tužku nebo dva různé druhy 
bot. Několik dětí požádejte, aby si mezi těmito 
předměty vybraly. Vysvětlete, že schopnost volit 
si je dar, který se nazývá „svoboda jednání“, a že 
se můžeme svobodně rozhodovat, ale s každou 
volbou přichází následek.

Napomáhejte porozumět nauce (čtení verše 
z písem): Řekněte dětem, že když jsme byli 
duchové v předsmrtelném životě, použili jsme 
svou svobodu jednání ke správnému rozhodnutí; 
všichni jsme se rozhodli řídit se plánem Nebes-
kého Otce. Požádejte někoho, aby přečetl 2. Nefiho 
2:27. Diskutujte o tom, co se z tohoto verše dozví-
dáme o tom, jaké následky bude mít naše rozhod-
nutí následovat nebo nenásledovat Ježíše Krista.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hraní 
scének): Vybídněte jednotlivé třídy, aby ná-
zorně předvedly situace, v nichž mohou použít 
svobodu jednání a uposlechnout nějaké přiká-
zání. (Například by mohly názorně předvést, 
jak poslouchají rodiče nebo jak půjčují hračku 
kamarádovi.) Ať ostatní děti diskutují o dobrých 
následcích svých rozhodnutí.

Tím, že dětem 
umožníte zapojit 
se, jim poskytnete 
příležitost být 
aktivní součástí 
vzdělávacího 
procesu.

Příprava: Při přípravě 
společných zaměstnání si 
nejprve pročtěte všechny 
lekce na daný měsíc. 
Potom uvažujte o činnos-
tech, které chcete použít, 
s ohledem na to, kolik 
máte času a co potřebují 
děti ve vašich Primárkách. 
Například z delší činnosti 
byste mohli během jednoho 
týdne uskutečnit jen 
polovinu a dokončit ji další 
týden nebo byste mohli 
kratší činnosti zopakovat 
a pomoci tak dětem připo-
menout si, čemu se učily.
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Papírová kostka je k dispozici zde.
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Jak mám používat oči  nebo o ně pečovat?

Jak mám používat uši  nebo o ně pečovat?

Jak mám používat ústa  nebo o ně pečovat?

Jak mám používat mysl  nebo o ni pečovat?

Jak mám používat ruce  nebo o ně pečovat?

Jak mám používat nohy  nebo o ně pečovat?

Jak mám používat 
mysl  

nebo o ni pečovat?

Jak mám používat 

ruce  

nebo o ně pečovat?

Jak mám používat uši  
nebo o ně pečovat?



Ježíš Kristus je náš Spasitel
„A myť jsme viděli, a svědčíme, že Otec poslal Syna spasitele světa.“ (1. Janova 4:14.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Mohu získat svědectví o Ježíši Kristu

Představte nauku (poslouchání příběhu): Vy-
právějte dětem tento příběh: „Když byl president 
James E. Faust malý, měl jednou v noci špatný sen 
a probudil se s pláčem. Babička ho objala, utěšila 
ho a řekla mu, že jsou v bezpečí, protože je chrání 
Ježíš Kristus. Šel si zase klidně lehnout, protože 
byl ujištěn, že Ježíš nás chrání.“ Řekněte dětem, 
že tato zkušenost pomohla presidentu Faustovi 
získat svědectví o Ježíši Kristu. (Viz „A Growing 
Testimony“, Ensign, Nov. 2000, 53.)

Pomozte porozumět nauce (hra): Vyrobte 
deset proužků papíru s popisem věcí, které člo-
věku pomohou získat svědectví, a několik dalších 
proužků s popisem věcí, které s tím nepomohou 
(příklady proužků papíru jsou k dispozici na 
adrese sharingtime.lds.org). Na podlahu položte 
dlouhý provaz nebo šňůru s deseti uzly. Požá-
dejte jedno dítě, aby se postavilo na jeden konec 
provazu a podrželo nápis „svědectví o Ježíši 
Kristu“. Jiné dítě požádejte, aby se postavilo na 
druhý konec provazu s nápisem „Mohu získat“. 
Ať si některé dítě vybere jeden proužek papíru a 
nahlas ho přečte. Jestliže je na proužku popsáno 
něco, co nám pomůže získat svědectví, požádejte 
dítě s nápisem „Mohu získat“, aby postoupilo o 
jeden uzel dopředu; pokud to ke svědectví nevede, 
ať dítě zůstane stát na svém místě. Toto opakujte, 
dokud dítě nedojde na druhý konec provazu. Ať 
všichni řeknou: „Mohu získat svědectví o Ježíši 
Kristu.“ Vysvětlete, že naše svědectví nikdy ne-
přestává růst; když stále následujeme Ježíše Krista 
a po celý život činíme správná rozhodnutí, naše 
svědectví bude dále sílit.

2. týden: Skrze Usmíření Ježíše Krista mohu činit pokání a mohou mi být 
odpuštěny hříchy.

Představte nauku (diskuse o písmech): Ukažte 
obrázek Ježíše Krista v Getsemanech a krátce 
připomeňte Usmíření. (Viz Lukáš 
22:39–44.) Vybídněte někoho, aby 
přečetl Nauku a smlouvy 19:16 a 
požádejte děti, aby si při čtení všímaly 
toho, co musejí dělat, aby se mohly těšit 
z požehnání Usmíření.

Pomozte porozumět nauce (na-
slouchání příběhu z písem): Vyprávějte 
příběh Almy mladšího a vybídněte 
děti, aby jednotlivé pohyby, které 
příběh doprovázejí, prováděly s vámi. 
Viz tento příklad: „Alma mladší činil 
špatná rozhodnutí (udělejte rozzlobený 
obličej). On a jeho přátelé se snažili 
zničit Církev. Jednoho dne přišel anděl, 
aby je zastavil; Alma se bál (předstírejte 
strach). Měl takový strach, že padl na 
zem, jako by byl mrtvý (předstírejte, že 
jste mrtví.) Tolik litoval svých hříchů, že 

se tři dny nemohl pohnout (zůstaňte nehybně stát). 
Nakonec si vzpomněl, že Ježíš Kristus za jeho 

Píseň: „Nesmírná jest 
láska Spasitele“ 
(ZNPPD 1, str. 38)

Březen

Hraní scének poskytuje příležitost, aby se zapojily všechny děti.

6

Proužky papíru jsou k dispozici zde

Mohu získat

svědectví o 

Ježíši Kristu



Tip: Při plánování 
společného zaměstnání 
mějte na paměti svá 
časová omezení. Napří-
klad při činnosti pro 3. 
týden požádejte každého 
řečníka, aby hovořil asi 
dvě minuty. Mohli byste 
pozvat méně hostujících 
řečníků, aby na kaž-
dého vyšlo více času.

 hříchy  zaplatil neboli že je usmířil. Když pomyslel 
na to, co Ježíš udělal, pocítil velkou radost (vy-
skočte radostí). Alma činil pokání a stal se z něho 
velký prorok, který učil lidi o Ježíši Kristu.“ (Viz 
Alma 36.)

Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse): 
Krátce prodiskutujte tyto zásady pokání: 1) uvě-
domit si, že jsem udělal něco špatného, 2) litovat 
hříchu, 3) vyznat ho Nebeskému Otci, 4) napravit 
škodu a 5) už to neopakovat.

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

Představte nauku (zpěv písně): Společně si 
zazpívejte píseň „Ježíš vstal z mrtvých“ (PPD, č. 
20). Požádejte jedno dítě, aby vysvětlilo, čemu nás 
tato píseň učí. Řekněte dětem, že díky tomu, že 
byl vzkříšen Ježíš Kristus, budeme vzkříšeni i my 
všichni. Vezměte si do ruky písma a vysvětlete, 
že víme, že Kristus byl vzkříšen, protože si o tom 
můžeme přečíst v písmech. Vysvětlete, že i když 
jsme možná vzkříšeného Krista neviděli, viděli ho 
jiní lidé a řekli nám, co vědí.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání ho-
stujícím řečníkům): Požádejte několik dospělých 
členů vašeho sboru, aby přišli na společné za-
městnání a vystupovali jako jeden z těchto svědků 
vzkříšeného Krista: Marii Magdalénu (viz Jan 
20:1–18), Tomáše (viz Jan 20:19–29), nefitského 
muže nebo nefitskou ženu (viz 3. Nefi 11:1–17; 
17) a Josepha Smitha (viz Joseph Smith – Životo-
pis 1:11, 14–17; viz také NaS 76:22–24). Požádejte 
členy sboru, aby se podělili o daný příběh z písem 
a vydali svědectví o Kristově Vzkříšení.

4. týden: Mohu projevovat úctu Spasiteli tím, že jsem uctivý.

Pomozte porozumět nauce (prohlížení ob-
rázků): Ukažte obrázky posvátných míst, jako je 
zahrada getsemanská, Ježíšův hrob, Posvátný háj, 
chrám a sborový dům. Pokaždé, když ukážete 
nějaký obrázek, se zeptejte: „Proč je toto místo 
posvátné nebo výjimečné? Jak byste se chovali, 
kdybyste tam byli?“ Diskutujte o tom, co je to 
uctivost a jak uctivým chováním projevujeme 
lásku a úctu ke Spasiteli. Vysvětlete, že když jsme 
uctiví, můžeme cítit, že jsme Mu nablízku.

Povzbuďte k uplatňování nauky (vymýšlení 
příkladů): Napište na tabuli slova „Uctivé“ a „Ne-
uctivé“. Rozdělte děti do několika skupin. Každé 
skupině dejte několik menších lístků papíru a 
požádejte je, aby na každý lístek napsaly něco, 
čím na shromáždění projevujeme úctu, nebo něco, 
čím úctu neprojevujeme. Ať jednotlivé skupiny 
postupně přečtou své lístky. Požádejte děti, aby si 
založily ruce, pokud je to něco uctivého, nebo aby 
zahrozily prstem, pokud je to neuctivé. Pak po-
žádejte jednoho člena skupiny, aby lístek umístil 
pod správný nápis na tabuli. Hry: Vhodné hry 

pomáhají v Primár-
kách uchovat uctivou 
atmosféru. Hry vnášejí 
do lekcí různorodost a 
umožňují dětem spolu-
pracovat. Také podporují 
zásadu evangelia, které 
učíte, tím, že se jí děti učí 
zábavným způsobem.
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Rodina je středem Božího plánu
„Manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a … rodina je středem Stvořitelova 
plánu pro věčný osud Jeho dětí.“ („Rodina – prohlášení světu“.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Rodina je středem Božího plánu.

Představte nauku (hledání chybějících slov): 
Před začátkem Primárek nalepte zespodu na dvě 
židle slova „rodina“ a „středem“. Na tabuli napište 
toto: „__________ je __________ Božího 
plánu.“ Vybídněte děti, aby se podívaly zespodu 
na své židle a našly chybějící slova. Vybídněte ty, 
které slova našly, aby je správně umístily do ne-
úplné věty na tabuli. Požádejte všechny děti, aby 
větu společně řekly.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o rodinách 
a zpěv písně): Vysvětlete, že střed znamená „ne-
zbytná část“. Požádejte děti, aby zvedly tolik prstů, 
kolik členů má jejich rodina, a diskutujte o tom, 
jak je každý člen součástí rodiny. Zazpívejte si 
píseň „Rodiny mohou spolu žít navždy“ (ZNPPD 
2, č. 39). 

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Požádejte děti, aby nakreslily velký kruh a pak do 
středu kruhu obrázek své rodiny. Povzbuďte děti, 
aby si obrázky vzaly domů a poučily svou rodinu 
o tom, že rodina je středem Božího plánu.

2. týden: Rodiče mají v rodině důležité zodpovědnosti.

Představte nauku (zpěv písně): Požádejte 
děti, aby si vzpomněly na svou oblíbenou píseň 
z Primárek. Řekněte jim, že až napočítáte do tří, 
mají se postavit a všichni najednou začít zpívat 
svou píseň. Počítejte do tří a nechte děti zpívat. 
Zpěv ukončete a požádejte vedoucí hudby, aby je 
všechny vedla při zpěvu jedné písně. Poukažte na 
to, že když zpívali bez vedoucí hudby, byl zmatek. 
Vysvětlete, že i my bychom měli doma zmatek, 
kdyby Nebeský Otec nedal rodičům důležitou 
zodpovědnost vést svou rodinu.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o rolích 
rodičů): Vybídněte dva chlapce a dvě dívky, aby 
přišli dopředu. Každému dejte nějakou rekvizitu, 
která symbolizuje jednoho člena rodiny (tatínka, 
maminku, syna a dceru). Postavte se vedle „ta-
tínka“ a vysvětlete, že tatínek má zodpovědnost 
být patriarchou své rodiny a předsedat jí, živit ji 
a chránit ji. Požádejte děti, aby uvedly příklady 
toho, co tatínkové dělají, aby naplnili tyto role, a 
požádejte „tatínka“, aby předváděl, co děti popi-
sují. Postavte se vedle „maminky“ a vysvětlete, že 
maminka má zodpovědnost pečovat o rodinu a 
vyživovat ji. Požádejte děti o příklady toho, co 

Píseň: „Rodina je Boží 
dar“
(strana 28–29 této osnovy)

Tip: Při učení o rodi-
nách buďte citliví vůči 
rodinnému zázemí dětí 
ve vašich Primárkách. 
Povzbuzujte všechny 
děti, aby žily způsobile a 
připravovaly se na to, aby 
jednou mohly mít svou 
vlastní věčnou rodinu.

Duben

Tím, že děti zapojíte do názorných ukázek, 
získáte jejich pozornost a připravíte je na učení.
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Projevujte lásku: 
Vyjadřujte lásku těm, 
které učíte, upřímnými 
pochvalami něčeho kon-
krétního, co dítě udělalo. 
Například můžete říci: 
„Děkuji ti za vyprávění 
o tvé rodině,“ namísto 
obecné pochvaly typu 
„Výborně!“ nebo „Děkuji.“

dělají maminky, aby naplnily tyto role, a požá-
dejte „maminku“, aby předváděla, co děti popisují. 
Řekněte dětem, že oba rodiče mají zodpovědnost 
být dobrým příkladem a učit evangeliu. Každé 
třídě dejte něco, co představuje to, jak rodiče mo-
hou svou rodinu učit (například písma, příručku 

pro rodinné domácí večery nebo obrázky rodiny, 
jak jí, modlí se nebo společně pracuje). Vybídněte 
jedno dítě z každé třídy, aby řeklo, jak by rodiče 
mohli použít tuto věc k tomu, aby tím své rodině 
pomohli.

3. týden: Děti mají zodpovědnost poslouchat své rodiče.

Představte nauku (čtení verše z písem): Před 
začátkem Primárek někam schovejte lístek papíru, 
na kterém je napsán verš z Efezským 6:1. Požá-
dejte jedno dítě, aby se postavilo, a naveďte ho ke 
schovanému lístku. Můžete například říci: „Udělej 
tři velké kroky dopředu. Udělej šest kroků doleva.“ 
Až dítě lístek najde, požádejte všechny děti, aby si 
tento verš vyhledaly ve svých písmech, a požá-
dejte jedno dítě, aby ho nahlas přečetlo. Vysvětlete, 
že „v Pánu“ znamená „v dělání toho, co je správné“.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o příběhu 
z písem): Vyprávějte příběh o tom, jak Lehi poslal 
své syny, aby přinesli mosazné desky. (Viz 1. Nefi 
3–4.) Příběh zopakujte tím, že dětem položíte 
například tyto otázky: „Kdo v tomto příběhu byly 
děti? Kdo byl rodič? O co je rodič požádal? Bylo 
snadné ho poslechnout? Co se stalo, když děti 
poslechly svého rodiče?“

4. týden: Mohu projevovat lásku každému členovi své rodiny.

Pomozte porozumět nauce (hra s hádankou 
a zpěv písně): Dejte dětem několik údajů jako 
nápovědu ohledně následujících členů rodiny a 
požádejte děti, aby si sáhly na nos, až budou vědět, 
koho popisujete: Tatínek, maminka, bratr, sestra, 
babička, dědeček, teta, strýc, sestřenice, bratranec. 
Například o tetě můžete napovědět toto: „Jsem 
žena. Vyrůstala jsem s vaším otcem. Jsem matka 
vaší sestřenice.“ Až děti uhodnou správného 
člena rodiny, dejte jednomu dítěti rekvizitu, která 
představuje tohoto člověka, a dítě vybídněte, aby 
se postavilo dopředu před ostatní děti. Vysvětlete, 
že v rodinách mohou i nemusí být všichni tito 
členové, ale i když je každá rodina jiná, všechny 
rodiny mají jedno společné – lásku. Společně si 
zazpívejte píseň „Šťastná rodina“ (PPD, č. 78).

Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse o 
rodinách): Požádejte jedno dítě, aby ukázalo obrá-
zek domu. Vybídněte několik dětí, aby řekly, kteří 
členové rodiny žijí u nich doma a jak jim projevují 
lásku. Vybídněte druhé dítě, aby se postavilo 
vedle prvního a ukázalo další obrázek domu. 
Zeptejte se: Kdo má nějakého člena rodiny nebo 
příbuzného, který žije poblíž? Jak jim projevujete, 
že je máte rádi?“ Nakonec požádejte třetí dítě, aby 
ukázalo obrázek domu a postavilo se daleko od 

prvních dvou dětí. Zeptejte se: „Má někdo z vás 
členy rodiny nebo příbuzné, kteří žijí daleko od 
vás?“ Diskutujte o tom, jak děti mohou projevovat 
lásku těmto členům rodiny. Povzbuďte děti, aby 
si vybraly jeden způsob, jak během následujícího 
týdne projeví lásku členům své rodiny.
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Rodiny jsou požehnány,  
když následují proroka
Pamatujte „na slova předpověděná od svatých proroků.“ (2. Petrova 3:2.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Bůh hovoří skrze proroky.

Představte nauku (hra na tichou poštu): Jed-
nomu dítěti pošeptejte do ucha větu: „Bůh mluví 
skrze proroky.“ Požádejte ho, aby ji pošeptal 
dalšímu dítěti, a pokračujte, dokud se zpráva 
nedostane ke všem dětem. (Ve větších Primár-
kách byste tuto činnost mohli provést v malých 
skupinách.) Požádejte poslední dítě, aby se po-
stavilo a zopakovalo zprávu nahlas. Zdůrazněte, 
že tak jako si děti předávaly zprávu vzájemně, i 
Bůh žádá proroky, aby hovořili (nebo předávali 
zprávy) za Něj.

Pomozte porozumět nauce (četba písem a 
učení druhých): Ukažte dětem obrázek Noéma. 
Rozdělte děti do čtyř skupin. Každé skupině za-
dejte jednu z těchto pasáží z písem: Mojžíš 8:20–26; 

Genesis 6:13–17; 
Genesis 6:18–22; 
Genesis 7:7–12. 
Požádejte všechny 
skupiny, aby si pře-
četly zadané verše a 
pak postupně řekly 
ostatním dětem, 
co se dozvěděly. 
Zeptejte se dětí, co 
se podle nich stalo s lidmi, kteří se řídili Noé-
movou zprávou, a s těmi, kteří se jí neřídili. (Viz 
Genesis 7:23.) Vydejte svědectví, že Bůh k nám 
mluví skrze své proroky, a pokud je následujeme, 
budeme v bezpečí.

2. týden: Proroci v písmech jsou příkladem pro mou rodinu.

Představte nauku (napodobování příkladu): 
Zatleskejte jednoduchý rytmus a vybídněte děti, 
aby ho zopakovaly podle vašeho příkladu. Disku-
tujte o tom, co je to příklad. Vysvětlete, že proroci 
v písmech jsou pro nás příkladem, kterým se 
máme řídit.

Pomozte porozumět nauce a jejímu uplat-
nění (četba písem): Rozdělte děti do skupin. 
Dospělému v každé skupině dejte jeden z násle-
dujících proužků papíru a požádejte je, aby verše 
z písem uvedené na proužku papíru přečetli 
dětem ve své skupině:

Jan Křtitel: NaS 84:27–28 (byl pokřtěn)

Alma mladší: Mosiáš 27:23–24 (činil pokání)

Jozue: Jozue 24:15 (sloužil Pánovi)

Král Beniamin: Mosiáš 2:17–18 (sloužil druhým)

Lehi: 1. Nefi 1:5 (modlil se)

Nefi: 1. Nefi 3:7 (dodržoval přikázání)

Bratr Jaredův: Eter 3:9 (měl víru)

Požádejte děti, aby si všimly, co daný prorok 
udělal, a tím se stal pro nás příkladem. Požádejte 
všechny skupiny, aby o svém prorokovi vymyslely 
jednu sloku na melodii písně „Následuj proroka“ 
(PPD, č. 37), a vybídněte je, aby ji zazpívaly ostat-
ním dětem.

3. týden: Moje rodina je požehnána, když následujeme proroka.

Představte nauku (postupování podle pokynů): 
Připravte si proužek papíru s nápisem „Moje 
rodina je požehnána, když následujeme proroka.“ 
a před začátkem Primárek ho schovejte někde 
ve třídě. Vybídněte jedno dítě, aby postupovalo 
podle vašich pokynů a proužek papíru našlo. 
Vysvětlete, že tak jako toto dítě postupovalo podle 
pokynů, i naše rodiny se mohou řídit pokyny 
proroka. Požádejte děti, aby společně přečetly, co 
je na proužku napsáno.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání hos-
tujícím řečníkům): S předstihem oslovte několik 
rodin a pozvěte je, aby přišly do Primárek a po-
dělily se o to, jak jejich rodině naslouchání radám 
proroka přináší požehnání.

Podněcujte uplatňování nauky (zpěv písně a 
diskuse): Ukažte obrázek současného proroka a 
vysvětlete, že i v současné době nás vede prorok 
a že budeme požehnáni, když mu nasloucháme 

Opakování nauky: 
Tento měsíc se děti se-
známí s různými příklady 
z písem, které dokládají 
nauku, že rodiny jsou 
požehnány, když následují 
proroka. Mohli byste děti 
vybídnout, aby tuto nauku 
citovaly každý týden.

Píseň: Píseň podle 
vaší volby ze zpěvníku 
Písně pro děti, ZNPPD 
nebo z církevního 
časopisu
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Květen

Tím, že dětem umožníte, 
aby se zapojily, jim 

poskytnete příležitost 
být aktivní součástí 

vzdělávacího procesu.



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

a následujeme ho. Zazpívejte píseň „Rychle 
poslechnu“ (PPD, č. 77) a první řádek při tom 
nahraďte větou „Když mě volá prorok“. Na-
jděte nějaký pokyn a radu, které prorok dal na 

poslední generální konferenci. Požádejte několik 
dětí, aby řekly, jak dodržování této rady požehná 
jejich rodině.

4. týden: Prorok k nám mluví na generální konferenci.

Představte nauku (prohlížení obrázků): Požá-
dejte děti, aby se postavily, pokud vědí, kdo vede 
Církev. Ukažte obrázek proroka a zeptejte se dětí, 
jak se jmenuje. Vysvětlete, že Bůh k nám mluví 
skrze něho. Ukažte obrázek Konferenčního centra. 
Řekněte dětem, že při generální konferenci k nám 
prorok mluví z této budovy.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o příběhu 
z písem): Řekněte dětem, že Bůh vždy promlouval 
ke svým lidem skrze proroky. Ukažte obrázek 
krále Beniamina a vyprávějte příběh z Mosiáše 
2:1–8. Vybídněte děti, aby příběh zahrály. Připo-
meňte dětem, že král Beniamin mluvil z věže a 

jeho proslov byl pak zapsán, aby si ho mohli pře-
číst všichni. Požádejte děti, aby porovnaly příběh 
o králi Beniaminovi s tím, co se v dnešní době 
děje na generální konferenci.

Používání jednoduchých rekvizit nebo kostýmů může 
obohatit lekce v Primárkách a získat pozornost dětí.
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Kněžské obřady a chrámová práce 
přinášejí mé rodině požehnání
„Cožkoli [svážete] na zemi, budeť svázáno i na nebi.“ (Matouš 18:18.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Kněžské obřady přinášejí mé rodině požehnání a posilují ji.

Představte nauku (zpěv písně): Požádejte děti, 
aby si všimly, co přináší jejich rodině požehnání, 
až budete společně zpívat druhou sloku písně 

„Cítíme lásku“ (PPD, č. 74). Vysvětlete, že kněžské 
obřady mohou žehnat všem rodinám a posilovat je.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o obráz-
cích): Rozdělte děti do skupin a každé skupině 
dejte obrázek nějakého kněžského obřadu. Požá-
dejte jednotlivé skupiny, aby vymyslely nějakou 
nápovědu, která by ostatním pomohla uhodnout, 
který obřad mají na obrázku. (Například: „Tento 
obřad probíhá každou neděli na shromáždění.“) 
Vybídněte skupiny, aby se postupně podělily o 
své nápovědy, a nechte ostatní děti hádat, který 
kněžský obřad popisují. Jakmile to uhodnou, 

diskutujte o tom, jak nám tento obřad žehná, a 
obrázek vystavte na tabuli.

Povzbuďte k uplatňování nauky (sdílení 
zážitků): Vybídněte děti, aby si doma s rodinou 
popovídaly o tom, jak jim nějaký kněžský obřad 
požehnal a posílil je.

2. týden: Chrámy rodinám umožňují, aby byly navždy spolu.

Představte nauku (zpěv písně): Ukažte dětem 
obrázek chrámu, do kterého to máte nejblíže. 
Vybídněte je, aby zazpívaly první sloku písně „Tak 
rád se dívám na chrám“ (CS, 95.) Poukažte na 
slovní spojení „kam zavítám jednou“ a požádejte 
děti, aby při společném zpěvu druhé sloky této 
písně věnovaly pozornost tomu, proč členové 
Církve chodí do chrámu. Diskutujte o odpovědích 
a zdůrazněte, že chrámové obřady rodinám umož-
ňují, aby spolu byly na věky.

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Každému dítěti dejte list papíru s jednoduchou 
kresbou chrámu (k dispozici na sharingtime.
lds.org). Vybídněte děti, aby nakreslily obrázek 
své rodiny, jak se před chrámem drží za ruce. 
Povzbuďte je, aby se o svůj obrázek podělily doma 
s rodinou.

Píseň: Píseň podle 
vaší volby ze zpěvníku 
Písně pro děti, ZNPPD 
nebo z církevního 
časopisu

Učte druhé: Mají-li děti 
příležitost podělit se o to, 
čemu se v Primárkách na-
učily, pak dané nauce lépe 
porozumějí a posílí to je-
jich svědectví o ní. Během 
tohoto měsíce jsou povzbu-
zovány, aby se doma podě-
lily o to, čemu se naučily. 
To poskytne příležitosti 
hovořit doma o evange-
liu a posílí to rodinu.

Umožníte-li dětem nakreslit to, čemu se naučily, 
pomůže jim to lépe porozumět dané nauce.
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Písně: Když s dětmi 
zpíváte novou píseň, 
zazpívejte dětem jednu 
část a nechte je, ať ji 
po vás zopakují. Toto 
zopakujte se všemi částmi.

3. týden: Už nyní se mohu připravit, abych byl způsobilý vstoupit do chrámu.

Představte nauku (zpěv písně): Požádejte děti, 
aby zazpívaly první sloku písně „Tak rád se dívám 
na chrám“ a věnovaly přitom pozornost tomu, co 
je jejich svatou povinností. (CS, 95.) Řekněte dě-
tem, že se již nyní mohou připravovat na to, aby, 
až budou starší, mohly vstoupit do chrámu.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o způ-
sobilosti): Ukažte obrázek chrámu. Vysvětlete, 
že kvůli tomu, že chrám je svaté místo, do něj 

mohou vstoupit jen ti, kteří jsou 
způsobilí. Řekněte dětem, že 
když budeme žít podle měřítek 
v brožurce Pro posílení mládeže, 
připraví nás to na to, abychom 
byli způsobilí. Několik těchto 
měřítek napište jednotlivě na 
proužky papíru. Rozdělte děti 
do skupin a každé skupině 
dejte jeden proužek. Ať se 

každá skupina postaví a vysvětlí, jak je život 
podle tohoto měřítka připraví na to, aby byli způ-
sobilí vstoupit do chrámu.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra): Na 
samostatné listy papíru nakreslete ústa, oči, uši, 
ruce a nohy (příklady obrázků jsou k dispozici 
na adrese sharingtime.lds.org). Vyzvěte děti, ať 
si obrázky posílají, zatímco pianistka bude hrát 

píseň „Tak rád se dívám na chrám“. Když pia-
nistka přestane hrát, požádejte děti, které drží 
obrázky, aby jmenovaly jednu věc, kterou mohou 
touto částí těla dělat, aby se připravily na vstup do 
chrámu (například svými ústy se mohou modlit, 
mluvit laskavě a mluvit pravdu). Pokračujte v tom 
podle časových možností.

4. týden: Práce na rodinné historii mě spojuje s mými předky.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání 
příběhu): Podělte se o následující příběh. „Jedna 
rodina má ráda hudbu a zpěv. Ze své rodinné his-
torie se dozvěděli, že jejich předci, Mary Jonesová 
a její rodiče, měli také rádi hudbu a zpěv. Jonesovi 
také měli rádi Církev. Byli pokřtěni ve Walesu a 
rozhodli se, že se přestěhují 
do Utahu. Oba Maryini 
rodiče však cestou zemřeli 
a Mary, i když byla ještě 
malá holčička, pokračovala 
v cestě přes pláně a přitom 
s sebou nesla dřevěnou 
truhličku plnou církevních 
písní, které napsal její otec. 
Později Mary učila své děti 
lásce ke zpěvu. I její prapra-

pravnoučata v dnešní době ráda zpívají. Tyto děti 
se spojily s Mary a vědí, že jim předala svou lásku 
k Církvi a ke zpěvu.“

Povzbuďte k uplatňování nauky (vybar-
vování): Každému dítěti dejte dva listy papíru, 

jeden s nápisem „Já“ a 
druhý s nápisem „Moji 
předci“. Požádejte je, aby 
na list s nápisem „Já“ na-
kreslily sebe. Pak je vybíd-
něte, aby doma požádaly 
rodiče, aby jim vyprávěli 
o jednom z jejich předků, 
aby díky tomu mohly 
tohoto předka nakreslit na 
druhý list papíru.
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Křtem a konfirmací se stáváme členy 
Církve
„Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího.“ ( Jan 3:5.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Církev Ježíše Krista byla znovuzřízena.

Představte nauku (obrázek): Ukažte obrázek 
proroka Josepha Smitha a požádejte děti, aby řekly, 
co o něm vědí. Vysvětlete, že Církev Ježíše Krista 
byla znovuzřízena skrze Josepha Smitha.

Pomozte porozumět nauce (názorná po-
můcka): Vysvětlete, že když byl Ježíš Kristus 
na zemi, zorganizoval svou Církev s kněžskými 
vedoucími a pravdivými naukami. Požádejte děti, 
aby jmenovaly nějaká učení Církve a vedoucí 
funkce v Církvi a aby při každé odpovědi položily 
na stůl jednu kostku a tak postupně vytvořily 
stavbu. Až bude stavba hotová, vysvětlete, že 
představuje Církev Ježíše Krista. Ukažte obrázky 
Kristova ukřižování a vzkříšení a vysvětlete, že 
po těchto událostech lidé začali učit nesprávným 
věcem. Bořte stavbu a přitom krátce vysvětlete 
odpadlictví. Pohovořte o povolání Josepha Smitha 
znovuzřídit Církev a zopakujte tatáž učení a ve-
doucí funkce, o kterých se zmínily děti, a přitom 
stavbu znovu stavte. Vydejte svědectví o Znovu-
zřízení Církve prostřednictvím Josepha Smitha.

2. týden: Křtem a konfirmací se stávám členem Církve.

Představte nauku (prohlížení obrázků): Před-
stírejte, že jste televizní hlasatel. Řekněte dětem: 

„Vítáme vás u vysílání Dobrých zpráv! Dnes pro 
vás mám skvělou zprávu – každý z vás se může 
stát členem Církve Ježíše Krista! Je to jedna z nej-
důležitějších věcí, které můžete v životě udělat. 
Členem Církve se stanete prostřednictvím křtu 
(ukažte obrázek křtu dítěte) a konfirmace (ukažte 
obrázek konfirmace dítěte).“

Pomozte porozumět nauce (četba písem): Roz-
dělte děti do skupin a každé skupině zadejte jednu 
nebo více následujících otázek a odpovídajících 
odkazů na písma. Vybídněte je, aby si představily, 
co by řekly, kdyby jim reportér položil tyto otázky. 
Požádejte je, aby odpovědi našly ve svých písmech.

 1. Proč je třeba, abych se dal pokřtít?  
(Viz Jan 3:5; Skutkové 2:38.)

 2. V kolika letech se mohu dát pokřtít?  
(Viz NaS 68:27.)

 3. Kdo mě může pokřtít? (Viz NaS 20:73.)

 4. Jakým způsobem mám být pokřtěn?  
(Viz NaS 20:74.)

 5. Co křest symbolizuje? (Viz Římanům 6:3–5.)

 6. Jak se mohu na křest připravit?  
(Viz Alma 7:15–16; 19:35.)

 7. Co při křtu slibuji? (Viz Mosiáš 18:10.)

 8. Co slibuji každou neděli, když přijímám svátost 
a obnovuji svou smlouvu křtu? (Viz NaS 20:77.)

Povzbuďte k uplatňování nauky (odpovídání 
na otázky): Předstírejte, že s několika dětmi 
vedete rozhovor. Požádejte je, aby řekly, co se do-
zvěděly o tom, jak se lidé mohou stát členy Církve.

Píseň:
Píseň podle vaší volby ze 
zpěvníku Písně pro děti, 
ZNPPD nebo z církevního 
časopisu.

Červenec

Nemáte-li materiály 
potřebné pro názornou 
pomůcku doporučenou 
pro 1. týden, můžete 

použít materiály, které 
máte k dispozici.
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3. týden: Duch Svatý mě utěšuje a vede.

Představte nauku a pomozte porozumět 
nauce (poslouchání svědectví): Požádejte děti, aby 
zašeptaly: „Duch Svatý mě utěšuje a vede.“ Požá-
dejte jednoho učitele, aby krátce vyprávěl dětem o 
tom, jak ho Duch Svatý utěšil a vedl.

Podněcujte uplatňování nauky: Dejte kaž-
dému dítěti list papíru a požádejte je, aby napsaly 

několik slov, která je napadnou, když se zamyslí 
nad tím, jak nás Duch Svatý utěšuje a vede. Vy-
bídněte děti, aby se podělily o to, co napsaly, a dis-
kutujte o tom, co každé slovo znamená. Požádejte 
několik dětí, aby vyprávěly o zkušenosti, kdy jim 
Duch Svatý přinesl útěchu nebo vedení.

4. týden: Mocí Ducha Svatého mohu poznat pravdu.

Představte nauku (určování, rozeznávání, co 
je a co není pravda): Na jednotlivé listy papíru 
napište několik tvrzení, která jsou jasně pravdivá, 
a další, která jsou jasně nepravdivá (jako napří-
klad „Slunce hřeje.“; „Led je horký.“; „Hvězdy svítí 
v noci.“ a „Oheň je studený.“). Vybídněte některé 
dítě, aby si vybralo jedno tvrzení a nahlas ho 
přečetlo, a požádejte ostatní děti, aby se postavily, 
pokud je pravdivé, nebo aby si sedly, pokud není. 
Zeptejte se: „Podle čeho jste to poznaly?“ Toto 
zopakujte se všemi listy papíru. Vysvětlete, že po-
znat, že něco je pravda, můžeme také mocí Ducha 
Svatého. Přečtěte Moroniho 10:5.

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Vysvětlete, že pravdu můžeme poznat mocí Ducha 
Svatého; hlas Ducha můžeme slyšet nebo ho 
můžeme cítit v mysli nebo v srdci. Ukažte obrázek 
hlavy (mysli), srdce a ucha (příklady obrázků jsou 
k dispozici na adrese sharingtime.lds.org). Roz-
dělte děti do čtyř skupin a jednotlivé skupiny vy-
bídněte, aby každá společně jako skupina přečetla 
nahlas jeden z následujících veršů z písem (viz 

„Sborové čtení“, UNVP, 178): NaS 11:13, Helaman 
5:45, NaS 8:2, Helaman 5:46–47. Vždy, když bude 
nějaká skupina číst svůj verš, požádejte děti, aby 
ukázaly, který obrázek se hodí k danému verši, 
tím, že si položí ruce na hlavu, srdce nebo ucho.

Písma: Pro děti je důle-
žité, aby se pravdám evan-
gelia učily z písem. Při 
četbě písem dětem pomozte 
soustředit se a naslou-
chat. Dokonce i malé děti 
mohou naslouchat a dávat 
pozor, zda uslyší jedno 
nebo dvě konkrétní slova.

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

Pomozte dětem porozumět tomu, že pocity klidu a lásky, které pociťují, když se učí o evangeliu, 
pocházejí od Ducha Svatého. Aby toto mohly děti pocítit, dbejte na vytvoření uctivé atmosféry.
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Mou rodinu posílí účast na 
hodnotných činnostech
„Úspěšná manželství a rodiny jsou založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, pokání, 
odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných odpočinkových činností.“ („Rodina –  
prohlášení světu“.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: „Modlete se k Otci ve své rodině, … aby [rodinám] vašim mohlo 
býti požehnáno.“ (3. Nefi 18:21.)

Představte nauku (prohlížení obrázků a přeří-
kávání verše z písem): Ukažte dětem obrázek Je-
žíše Krista a řekněte jim, že učil tomuto: „Modlete 
se k Otci ve své rodině, … aby [rodinám] vašim 
mohlo býti požehnáno.“ (3. Nefi 18:21.) Tento verš 
s dětmi několikrát zopakujte. Ukažte obrázek ro-
diny při modlitbě a o obrázku s dětmi diskutujte. 
Vysvětlete, že při rodinné modlitbě děkujeme 
Nebeskému Otci za svá požehnání a prosíme Ho, 
aby naší rodině pomohl a požehnal.

Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování (zpěv písně a sdílení 
myšlenek): Požádejte děti, ať vytvoří jeden nebo 
více kruhů. Zazpívejte píseň „Rodinná modlitba“ 
(PPD, č. 73). Vybídněte všechny děti, aby řekly 
něco, za co by mohly Nebeskému Otci při rodinné 
modlitbě poděkovat nebo o co by Ho mohly 
poprosit, a aby se chytly za ruku s dalším dítětem 

v kruhu. Až se budou držet všechny děti, zdůraz-
něte, jak rodinná modlitba rodiny spojuje, žehná 
jim a posiluje je.

2. týden: Rodinný domácí večer posiluje mou rodinu.

Představte nauku (opakování nauky): Děti 
v Primárkách rozdělte do tří skupin. Vybídněte 
jedno dítě z každé skupiny, aby podrželo jeden 
z následujících nápisů, a požádejte děti z jednotli-
vých skupin, aby se postavily a společně zopako-
valy svou část věty:

Požádejte děti, aby si nápisy vyměnily, a tuto 
činnost zopakujte tolikrát, aby každá skupina 
přeříkala všechny části věty.

Pomozte porozumět nauce (vizuální znázor-
nění silných rodin): Ukažte obrázek presidenta 
Josepha F. Smitha a 
vysvětlete, že v roce 1915 
zahájil program rodinných 
domácích večerů a že za 
pravidelné konání rodin-
ných domácích večerů 
slíbil „velká požehnání“. 
Ukažte obrázek součas-
ného proroka a vysvětlete, 
že i náš prorok o téměř 100 let později svědčí o 
tom, že rodinný domácí večer naše rodiny posílí. 
Vybídněte několik dětí, aby představovaly členy 
rodiny, a požádejte je, aby se postavily do kroužku 
a zaklesly se spolu za lokty. Ať se jiné dítě pokusí 
vytáhnout jedno z těchto dětí z kroužku. Vysvět-
lete, že rodiny jsou silnější, když pořádají rodinný 
domácí večer.

Píseň: „Hledej Pána 
Boha“
(PPD, č. 36)

To, že se děti učí veršům 
nazpaměť, jim může 
pomoci učit se naukám 
evangelia. Duch dětem 
pomůže vybavit si tato 
slova ve chvílích, kdy 
to budou potřebovat.

Srpen

Pohyb během Primárek pomáhá dětem aktivně se 
zapojit a udržet pozornost. Činnosti přizpůsobte 

potřebám dětí ve vašich Primárkách.
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Povzbuďte k uplatňování nauky (scénka 
rodinný domácí večer): Vybídněte několik dětí, aby 
řekly, co by chtěly dělat během svého rodinného 

domácího večera. Jejich nápady napište na tabuli. 
Povzbuďte děti, aby pomáhaly s plánováním ro-
dinného domácího večera a přispívaly k němu.

3. týden: Studium písem dává mně a mé rodině duchovní sílu.

Představte nauku (odpovídání na otázky): 
Požádejte děti, aby zatnuly svaly na paži a uká-
zaly, jakou mají tělesnou sílu. Zeptejte se jich, co 
mohou dělat pro to, aby získaly větší tělesnou sílu. 
Ukažte svá písma a vysvětlete, že náš duch může 
získat větší sílu, když čteme písma. Požádejte děti, 
aby řekly „studium písma“ pokaždé, když písma 
zvednete. Položte několik otázek, na které lze 
odpovědět tímto slovním spojením, jako napří-
klad „Co mi může pomoci mít dobré myšlenky?“ 
a „Jak mohu získat sílu, abych se rozhodoval(a) 
správně?“. Po každé otázce písma zvedněte, aby 
děti mohly odpovědět. (Pokud si děti nosí do 
Primárek svá písma, vybídněte je, aby je zvedly 
pokaždé, když při odpovědi na vaši otázku zopa-
kují slovní spojení „studium písma“.)

Pomozte porozumět nauce (diskuse o příběhu 
z písem): Připravte na tabuli tři obrázky, které 
představují to, jak byl Ježíš Kristus pokoušen 
v Matoušovi 4:1–11. Pod každý obrázek napište 
odpovídající odkaz na písmo (Matouš 4:4, Matouš 
4:7 a Matouš 4:10). Vysvětlete, že když byl Ježíš 
Kristus pokoušen, použil písma. Přečtěte Matouše 
4:1–11 a po každém zmíněném pokušení četbu 
přerušte, abyste ho objasnili a abyste položili tuto 
otázku: „Co dalo Ježíšovi duchovní sílu?“ Zved-
něte svá písma, abyste pomohli dětem odpovědět, 

a vybídněte některé dítě, aby z písem přečetlo, jak 
Ježíš Kristus odpověděl. Vysvětlete, že „psáno jest“ 
znamená, že Ježíš citoval písma.

Povzbuďte k uplatňování nauky (učení se 
verši z písem nazpaměť): Požádejte jednotlivé 
třídy, aby si vybraly a společně se naučily zpaměti 
nějakou krátkou pasáž z písem, která je a jejich 
rodiny může duchovně posílit (například Lukáš 
1:37, 1. Nefi 3:7 nebo NaS 10:5).

4. týden: Sabat je dnem odpočinku a uctívání.

Představte nauku (seřazení zpřeházených slov): Každé třídě dejte obálku se šesti lístky papíru, na 
nichž budou po jednom napsána tato slova: Sabat je dnem odpočinku a uctívání. Požádejte děti, aby 
slova seřadily správně za sebou. Diskutujte o tom, co znamená slovo „odpočinek“ a „uctívání“. Větu 
společně zopakujte.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o pís-
mech): Na tabuli napište tyto odkazy na verše 
z písma: Exodus 20:8–11; Lukáš 23:56; Mosiáš 
18:23; Nauka a smlouvy 68:29. Vysvětlete, že 
Nebeský Otec stvořil svět v šesti dnech (ukažte na 
rukách šest prstů a zahýbejte jimi), ale sedmý den 
odpočíval (ukažte sedm prstů a držte je v klidu) a od 
té doby svým dětem přikazuje, aby o sedmém dnu 
neboli sabatu odpočívaly a světily ho. Vybídněte 
čtyři děti, aby přečetly verše z písem uvedené na 
tabuli. Požádejte děti, aby poslouchaly a zjistily, o 
které zásadě se z jednotlivých veršů dozvídáme. 

Zdůrazněte, že tyto verše byly napsány v různých 
dobách během historie světa, ale všechny nás učí 
stejné zásadě. Vysvětlete, že světit sabat znamená 
dělat něco, co nám pomůže přiblížit se Nebes-
kému Otci.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra): Ať děti, 
jedno po druhém, jmenují dny v týdnu, počínaje 
pondělím. Dítě, které řekne „neděle“, požádejte, 
ať navrhne nějakou činnost, která je vhodná pro 
sabat. Pokračujte v tom podle časových možností.

Písma: Některé děti 
možná písma nemají. 
Jiné děti možná ještě 
neumějí číst. Přemýšlejte, 
jak můžete při práci 
s písmy zapojit všechny 
děti. Například byste 
mohli daný verš napsat 
na tabuli a přečíst ho 
společně nebo by se o 
jednu knihu písem mohla 
podělit malá skupina.
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Sabat je dnem odpočinku a uctívání.
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Život podle evangelia přináší mé 
rodině požehnání 
„Věříme, že máme býti čestní, pravdiví, cudní, dobrotiví, ctnostní a že máme činiti dobro všem 
lidem; vskutku, můžeme říci, že následujeme nabádání Pavlovo – věříme všem věcem, 
doufáme ve všechny věci, snášeli jsme mnohé věci a doufáme, že budeme schopni snésti 
všechny věci. Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.“ 
(Články víry 1:13.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Vděčnost projevuji tím, že děkuji za všechna svá požehnání.

Představte nauku (poslech příběhu a četba 
verše z písem): Krátce převyprávějte příběh o de-
seti malomocných. (Viz Lukáš 17:11–19.) Zeptejte 
se dětí, kdo v tomto příběhu projevil vděčnost. 
Přečtěte Nauku a smlouvy 59:7 a zeptejte se dětí, 
komu máme projevovat vděčnost a za co Mu 
máme děkovat.

Pomozte porozumět nauce a podněcujte 
její uplatňování (hraní hry): Ukažte obrázky 

různých požehnání, jako jsou rodina, kamarádi, 
jídlo, domov, země, zvířata a chrámy. Požádejte 
děti, aby zavřely oči, a mezitím jeden obrázek 
odstraňte. Požádejte je, aby oči otevřely a pokusily 
se uhodnout, který obrázek chybí. Jednomu dítěti 
hoďte pytlík s fazolemi a požádejte ho, aby řeklo, 
jak může projevit vděčnost za toto požehnání. 
Podle časových možností tuto činnost opakujte.

2. týden: Tím, že sloužím druhým, sloužím Bohu.

Představte nauku (četba verše): Na tabuli 
napište tuto větu: Tím, že _________ druhým, 

_________ Bohu. Společně přečtěte Mosiáše 2:17 
a zeptejte se dětí, které slovo patří do mezer (slou-
žím). Vybídněte děti, ať větu společně zopakují.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání 
příběhu): Vyprávějte tento 
příběh: „Presidentu Heberu 
J. Grantovi zemřel otec, když 
mu bylo pouhých devět dní. 
Jeho maminka byla velmi 
chudá a peníze vydělávala 
tím, že šila pro druhé lidi 
oblečení. Někdy šila bez 
odpočinku tak dlouho, že už 
téměř neměla sílu šlapat na 
pedál šicího stroje. Heber se 
často připlížil pod šicí stroj a 
mačkal pedál místo ní. Zimy 
byly velmi chladné a Hebera 
zahříval jen tenký, obnošený 

kabát. Velmi si přál teplý kabát, ale věděl, že 
nemají dost peněz ani na jídlo. Proto měl velikou 
radost, když mu maminka k narozeninám dala 
teplý kabát, který ušila. Bylo to pro něj to nej-
cennější, co měl. Za několik týdnů Heber uviděl 
hocha, který se třásl zimou, a vzpomněl si, jaké 

to je. A tak si svůj nový kabát 
svlékl a dal ho chlapci.“ Mohli 
byste dětem také přehrát video 

„The Coat“, které je k dispozici 
na adrese www.mormonchannel.
org/the-coat. Diskutujte o tom, 
jak Heber sloužil druhým, a 
vybídněte několik dětí a učitelů, 
aby se podělili o své zkušenosti 
se službou. Diskutujte o tom, že 
když sloužíme druhým, slou-
žíme Bohu. (Viz UNVP, 68–70, 
kde jsou uvedeny náměty, jak 
klást otázky, které napomohou 
dobré diskusi.)

Rozmanitost: Když 
s dětmi společně opakujete 
verše z písem nebo slovní 
spojení, používejte rozma-
nité metody. Například by-
ste mohli požádat chlapce 
a dívky, aby dané slovní 
spojení opakovali oddě-
leně, nebo je požádejte, 
aby obměňovali hlasitost.
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Září

Děti by vám mohly pomoci se 
znázorněním příběhu, který 

v Primárkách vyprávíte.



3. týden: Věříme, že máme býti čestní.

Představte nauku (poslouchání příběhu a pře-
říkávání verše z písma): Vyprávějte o dítěti, které 
vyprávělo jinému dítěti o tom, jak chytalo ryby, a 
při tom velmi přehánělo ohledně toho, jak velikou 
rybu chytilo. Zeptejte se dětí, co toto dítě udělalo 
špatně a co mělo udělat místo toho. Vybídněte 
děti, aby si vzpomněly, který článek víry by jim 
pomohl pamatovat na to, že máme mluvit pravdu. 
Společně zopakujte začátek třináctého Článku 
víry („Věříme, že máme býti čestní.“).

Povzbuďte k uplatňování nauky (reagování na 
situace): Představte dětem situaci, při níž mohou 
být pokoušeny, aby se zachovaly nečestně, jako 
například, když se jich rodič zeptá, kdo nechal 
hračky na zemi. Vybídněte děti, aby se postavily, až 
je napadne, co by mohly udělat, aby se zachovaly 
čestně. Ať se několik dětí podělí o své odpovědi. 
Vymyslete další situace a v této činnosti pokračujte 
podle časových možností. Povzbuďte děti, aby si 
v duchu řekly: „Věříme, že máme býti čestní.“, až 
budou pokoušeny, aby se zachovaly jinak.

4. týden: Když žiji podle evangelia, jsem pro ostatní dobrým příkladem, 
který mohou následovat.

Představte nauku (předvádění příběhu): Vy-
právějte následující příběh a vybídněte děti, aby 
ho společně s vámi předvedly: „Stanovali jste 
s rodinou v horách, když v tom přišla velká vánice 
(třeste se). Neviděli jste cestu zpátky k tábořišti 
(zastiňte si oči rukou a hledejte). Pak přišel tatínek 
a měl obuté těžké vysoké boty (choďte na místě). 
Řekl: ‚Vím, kudy jít! Pojďte za mnou!‘ Tatínek udě-
lal ve sněhu veliké stopy, ve kterých jste ho mohli 
následovat.“ Vysvětlete, že tak jako jsme mohli 
následovat tatínka v jeho stopách, druzí lidé 
mohou vidět a následovat náš dobrý příklad, který 
jim dáváme, když žijeme podle evangelia. Požá-
dejte děti, aby opakovaly po vás: „Když žiji podle 

evangelia, jsem pro ostatní dobrým příkladem, 
který mohou následovat.“

Pomozte porozumět nauce a podněcujte její 
uplatňování (četba verše a diskuse o měřítkách): 
Požádejte děti, aby přečetly 1. Timoteovi 4:12. Na 
jednotlivé listy papíru napište několik měřítek 
z brožurky Pro posílení mládeže, která jsou podle vás 
vhodná pro děti, a vložte je do nádoby. Vybídněte 
jedno dítě, aby si vybralo jedno z prohlášení a po-
dělilo se o osobní zkušenost s tímto měřítkem nebo 
aby řeklo, jak je díky tomu, že podle tohoto měřítka 
žije, pro druhé dobrým příkladem, který mohou ná-
sledovat. Totéž udělejte i s ostatními prohlášeními. 

Příběhy: Vyprávěním 
příběhů získáte pozornost 
dětí a pomůžete jim vztáh-
nout zásady evangelia 
na sebe. Naučte se příběh 
natolik, abyste ho doká-
zali vyprávět vlastními 
slovy s citem a nadšením.
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Dokument „Rodina – prohlášení světu“ 
přišel od Boha, aby pomohl mé rodině
„Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstávala v vás, a radost vaše byla plná.“ ( Jan 15:11.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Dokument „Rodina – prohlášení světu“ přišel od Boha, aby pomohl 
mé rodině

Představte nauku: Ukažte dětem obrázek Desa-
tera přikázání a obrázek písem. Zeptejte se: „Od-
kud k nám přišly?“ Vysvětlete, že přišly od Boha 
prostřednictvím Jeho proroků, aby nám pomohly 
poznat, co máme dělat. Ukažte dětem výtisk do-
kumentu „Rodina – prohlášení světu“ a vysvětlete, 
že přišel od Boha prostřednictvím Jeho proroků 
posledních dnů, aby pomohl našim rodinám.

Pomozte porozumět nauce (zpěv písní): 
Vysvětlete, že všechny rodiny nejsou stejné, ale že 

každá je důležitá; Bůh si přeje, aby všechny rodiny 
byly šťastné a vrátily se k Němu. Každé třídě dejte 
jeden proužek papíru s různými větami z prohlá-
šení o rodině. Vybídněte děti, aby si vzpomněly 
na nějakou píseň, která se vztahuje k jejich větě. 
Vybídněte třídy, aby postupně přečetly nahlas svůj 
proužek papíru a aby vedly ostatní děti při zpěvu 
písně, kterou si vybraly. Vydejte svědectví, že naše 
rodiny budou požehnány, když se budeme řídit 
učeními z prohlášení o rodině.

2. týden: Manželství mezi mužem a ženou je základem Božího plánu.

Pomozte porozumět nauce (poslouchání a 
vyprávění příběhu): Vyprávějte příběh o Adamovi, 
který byl prvním člověkem na zemi. Ať jedno dítě 
přečte Genesis 2:18 a ať si ostatní děti všimnou, 
co řekl Nebeský Otec („Není dobré člověku býti 
samotnému.“). Vysvětlete, že Bůh stvořil Evu, 
která se stala Adamovou manželkou. Ať jedno dítě 
přečte Genesis 3:20 a ať si ostatní děti všimnou, 
jak Adam svou manželku pojmenoval (Eva). Pak 
ať jedno dítě přečte Genesis 1:28 a ať si ostatní 
děti všimnou, co Nebeský Otec Adamovi a Evě 

přikázal („rozmnožovat se“ neboli mít rodinu). 
Vysvětlete, že bez manželství Adama a Evy by 
se nemohl uskutečnit Boží plán, aby Jeho děti 
přišly na zem. Vybídněte několik dětí, aby příběh 
převyprávěly.

Povzbuďte k uplatňování nauky (prohlížení 
obrázků): Vysvětlete, že přikázání Nebeského 
Otce, že muž a žena mají spolu uzavřít sňatek a 
mít děti, je v dnešní době stejně důležité, jako 
když byli na zemi Adam a Eva. Ukažte obrázky 
rodin a ať na nich děti ukáží muže, ženu a děti.

3. týden: Když je život rodiny založen na učeních Ježíše Krista, můžeme být 
šťastní.

Představte nauku (prohlížení obrázků): Po-
žádejte jedno dítě, aby podrželo obrázek rodiny. 
Zeptejte se, na čem máme zakládat (neboli stavět) 
náš rodinný život, abychom byli šťastní. Vybíd-
něte jiné dítě, aby podrželo obrázek Ježíše Krista. 
Vysvětlete, že když je život rodiny založen na 
učeních Ježíše Krista, můžeme být šťastní.

Pomozte porozumět nauce a podněcujte její 
uplatňování (vytvoření seznamu): Umístěte na 
tabuli obrázek Ježíše Krista a pod něj napište „Je-
žíšova učení“. Rozdělte děti do tří skupin. Každé 
skupině zadejte jeden z níže uvedených proužků 
papíru a odkazů na písma: „dodržujte přiká-
zání“ (Jan 14:15), „pomáhejte druhým“ (Mosiáš 
2:17) a „projevujte lásku všem lidem“ (Jan 13:34). 

Požádejte děti, aby si přečetly zadané verše a aby 
potom ve skupině diskutovaly o tom, jak se tímto 

Říjen
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 Toto prohlášení přečetl president Gordon B. Hinckley jako součást svého poselství 
na generálním shromáždění Pomocného sdružení, které se konalo 23. září 1995 v Salt Lake City v Utahu. 

  PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO A RADA DVANÁCTI APOŠTOLŮ 
CÍRKVE JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ    MY, PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO  a Rada Dvanácti apoštolů 

Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů slavnostně 
prohlašujeme, že manželství mezi mužem a ženou je usta-
noveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu 
pro věčný osud jeho dětí.

   VŠECHNY LIDSKÉ BYTOSTI  – muži a ženy – jsou stvořeny podle 
obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera 
nebeských rodičů, a jako takový má každý božskou podstatu 
a určení. Pohlaví je základní charakteristikou předsmrtelné, 
smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce. 

   V PŘEDSMRTELNÉ ŘÍŠI  duchovní synové a dcery znali Boha a 
uctívali ho jako svého Věčného Otce a přijali Jeho plán, po-
dle kterého Jeho děti mohou obdržet hmotné tělo a získat 
pozemskou zkušenost, aby pokročily směrem k dokonalosti 
a nakonec naplnily své božské určení jako dědicové věčné-
ho života. Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy 
pokračovaly věčně, i za hrob. Posvátné obřady a smlouvy, 
které lze obdržet ve svatých chrámech, umožňují jedincům 
vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám umožňují, aby byly 
sjednoceny na věčnost.

   PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ,  které dal Bůh Adamovi a Evě, se týkalo 
jejich možnosti být rodiči, a to jako manžel a manželka. Pro-
hlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, aby se 
množily a naplnily zemi, je stále v platnosti. Dále prohla-
šujeme, že Bůh přikazuje, aby posvátné moci plození bylo 
používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně 
oddáni jako manžel a manželka.

   PROHLAŠUJEME,  že způsob, kterým je tvořen smrtelný život, 
je božsky určený. Potvrzujeme posvátnost života a jeho dů-
ležitost ve věčném Božím plánu.

   MANŽEL S MANŽELKOU  mají posvátnou zodpovědnost vzá-
jemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své 
děti. „Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky.“ ( Žalm 127:3 .) 

Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti 
v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní 
potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden dru-
hému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodr-
žují zákony, kdekoli žijí. Manželé a manželky – matky a 
otcové – se budou před Bohem zodpovídat z toho, jak tyto 
povinnosti plnili.

   RODINA  je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem a 
ženou je základem Jeho věčného plánu. Děti mají prá-
vo na to, aby se narodily v manželském svazku a byly 
vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností 
ctí manželské smlouvy. Štěstí v rodinném životě dosáhne-
me s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno 
na učení Pána Ježíše Krista. Úspěšná manželství a rodiny 
jsou založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, po-
kání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných 
odpočinkových činností. Otcové jsou božsky určeni, aby 
v lásce a spravedlivosti předsedali svým rodinám, a jsou 
zodpovědni za to, že se postarají o životní potřeby a ochra-
nu svých rodin. Matky jsou zodpovědny především za vý-
chovu svých dětí. V těchto posvátných zodpovědnostech 
jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhému jako 
rovnocenní partneři. Postižení, smrt nebo jiné okolnosti 
mohou vést k nutným individuálním úpravám. V případě 
potřeby má poskytnout podporu příbuzenstvo. 

   VARUJEME  ty jedince, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří 
týrají nebo zneužívají manželského partnera nebo své po-
tomstvo nebo kteří neplní rodinné zodpovědnosti, že jedno-
ho dne se budou zodpovídat před Bohem. Dále varujeme, že 
rozpad rodiny přivede na jedince, obce a národy pohromy 
předpověděné dávnými i současnými proroky. 

   VYZÝVÁME  odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou 
kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udr-
žení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti.    

 RODINA
  PROHLÁŠENÍ 

SVĚTU



Písma: Vybídnete-li 
děti, aby četly z vlast-
ních písem, zdůrazníte 
tím důležitost písem a 
přizvete Ducha. Je-li to 
možné, vybídněte děti, 
aby si ve svých písmech 
označily verše, a pak 
je přečtěte společně.

Ježíšovým učením mohou řídit ve své rodině. Vy-
bídněte jednotlivé skupiny, aby svůj proužek pa-
píru umístily na tabuli a aby ostatním dětem řekly, 
o čem diskutovaly. Vždy, když se nějaká skupina 

podělí o své myšlenky, diskutujte o tom, jak tím, 
že se řídíme tímto Ježíšovým učením, můžeme 
své rodině pomoci, aby byla šťastná.

4. týden: Úspěšné rodiny spolupracují.

Představte nauku (zapojení se do názorné 
ukázky): Vybídněte čtyři děti, aby přišly dopředu. 
Ať každé dítě podrží konec jednoho provázku, 
zatímco vy držíte druhé konce všech čtyř provázků. 
Požádejte děti, aby kroucením provázků společně 
vytvořily provaz. Zdůrazněte, že tak jako společ-
ným kroucením provázků vznikl silný provaz, díky 
spolupráci může vzniknout silná rodina. Na jed-
notlivé proužky papíru napište tato slova: Úspěšné, 
rodiny, spolupracují. Proužky papíru připevněte 
k provazu. Vybídněte děti, ať větu společně přečtou.

Pomozte porozumět nauce (názorné předve-
dení): Ukažte obrázek Noéma a krátce vyprávějte 
o tom, jak Noé postavil archu a shromáždil do ní 
zvířata, a tak se připravil na potopu. (Viz Genesis 
6–7; Mojžíš 8.) Rozdělte děti do skupin a skupiny 
požádejte, aby každá názorně předvedla jeden způ-
sob, jak mohla Noémova rodina spolupracovat (na-
příklad při opatřování dřeva na archu, při stavbě 
archy a při nahánění zvířat). Vybídněte ostatní děti, 
ať hádají, jakou činnost ostatní skupiny předvádějí. 
Vysvětlete, že Noémova rodina byla úspěšná díky 
tomu, že spolupracovala.

Povzbuďte k uplatňování nauky 
(kreslení): Vysvětlete, že tak jako spolu-
pracovala Noémova rodina, je i pro nás 
důležité, abychom spolupracovali ve své 
rodině. Všem dětem dejte papír a pas-
telky a vybídněte je, aby nakreslily svou 
rodinu při spolupráci. Vybídněte několik 
dětí, aby se podělily o svůj obrázek a 
aby vysvětlily, jak uplatňování toho, co 
nakreslily, pomůže jejich rodině k tomu, 
aby byla úspěšná.
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Převyprávění příběhů: 
Když děti převyprávějí 
příběh, který právě slyšely, 
lépe si ho zapamatují.

Názorné pomůcky spojují „neviditelnou představu … 
s nějakým hmatatelným předmětem, který [dítě] již zná, a 
pak [staví] na této znalosti“. (Boyd K. Packer, UNVP, 176.)

rodiny spolupracujíÚspěšné



Život podle učení Ježíše Krista posiluje 
mě a mou rodinu
„Štěstí v rodinném životě dosáhneme s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno na 
učení Pána Ježíše Krista“ („Rodina – prohlášení světu“.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: „Máte-li víru, doufáte ve věci, které nejsou viděti, které jsou však 
pravdivé“. (Alma 32:21.)

Představte nauku (učení se verše z písem nazpa-
měť): Na tabuli napište: „Máte-li víru, doufáte ve 
věci, které nejsou viděti, které jsou však pravdivé.“ 
Ať toto děti společně několikrát přečtou a pak jed-
notlivá slova vymažte a nechte z nich na tabuli jen 
počáteční písmena. Požádejte děti, aby verš znovu 
přeříkaly. Mažte jedno písmeno po druhém, až 
děti dokáží zopakovat zpaměti celý verš.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání 
příběhu z písem): Požádejte děti, aby popsaly, 
jak poznají, že je noc. Ukažte obrázek Samuela 

Lamanity a vysvětlete, že prorokoval o tom, že té 
noci, kdy se narodí Ježíš Kristus, slunce zapadne, 
ale nebude tma. Vybídněte děti, aby převyprá-
věly události z Helamana 16 a 3. Nefiho 1:1–13 
(můžete předem požádat několik dětí, aby se 
připravily na vyprávění tohoto příběhu). Požádejte 
děti, aby přeříkaly verš z písem, který se naučily 
nazpaměť, a zeptejte se jich, jak nefitští věřící 
projevili víru. Zeptejte se dětí, co si myslí, že se 
stalo s těmito věřícími. Vybídněte jedno dítě, aby 
přečetlo 3. Nefiho 1:15, 19. Vydejte svědectví o 
tom, jak je víra důležitá.

2. týden: Modlitba je uctivý rozhovor s Nebeským Otcem.

Představte nauku (určování předmětů a ob-
rázků): Před začátkem Primárek si obstarejte nebo 
nakreslete obrázky věcí, které lidé používají ke 
komunikaci (například dopis, telefon nebo počítač) 
a tyto obrázky schovejte pod několik židlí ve třídě 
Primárek. Požádejte děti, aby si představily, že jsou 
daleko od domova a že potřebují mluvit se svou 
rodinou. Vyzvěte je, aby pod židlemi hledaly skryté 
obrázky a ať pak diskutují o tom, jak 

nám tyto věci pomáhají komunikovat s ostatními. 
Vysvětlete, že když jsme přišli na zem, odešli jsme 
ze svého nebeského domova, ale přesto můžeme 
se svým Nebeským Otcem mluvit. Zeptejte se dětí: 

„Jak můžeme s Nebeským Otcem mluvit?“ Ukažte 
dětem několik obrázků dětí a rodin při modlitbě. 
Vysvětlete, že na každém obrázku vidíme uctivý 
rozhovor s Nebeským Otcem – modlitbu s láskou a 
úctou. Požádejte děti, aby řekly: „Modlitba je uctivý 
rozhovor s Nebeským Otcem.“

Napomáhejte porozumět nauce 
a podněcujte její uplatňování 
(činnost s použitím tabule): Na-
pište na tabuli čtyři části modlitby. 
Požádejte děti, aby jmenovaly, za 
co bychom mohli Nebeskému Otci 
poděkovat a o co bychom Ho mohli 
poprosit. Jejich odpovědi pište na ta-
buli. Požádejte děti, aby ukázaly, jak 
projevujeme úctu, když se modlíme.

Listopad
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3. týden: Pokání je změna mysli a srdce.

Představte nauku (odkrývání obrázku): Při-
pravte si proužky papíru a na ně napište jednotlivá 
slova věty „Pokání je změna mysli a srdce“. Pomocí 
těchto proužků papíru zakryjte obrázek Anti-Nefi-
Lehitů, jak zakopávají své zbraně. Požádejte něko-
lik dětí, aby proužky papíru z obrázku sundaly a 
umístily je ve správném pořadí na tabuli. Požádejte 
děti, aby společně přečetly celou větu a při tom 
pohyby zdůraznily slova mysl a srdce.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání 
příběhu z písem): Řekněte dětem, že v Knize 
Mormonově se píše o skupině lidí, kteří prožili 
změnu srdce. Podělte se o tento příběh (viz Alma 
24): „Ammon učil skupinu Lamanitů evangeliu. 
Byli to zlovolní lidé, ale uvěřili tomu, čemu je Am-

mon učil, a prožili změnu srdce. Chtěli se připojit 
k Církvi, a tak činili pokání ze svých hříchů, slí-
bili, že už nebudou bojovat, a zakopali své válečné 
zbraně. Změnili si jméno na Anti-Nefi-Lehité a 
stali se pracovitým a spravedlivým lidem.“

Podněcujte uplatňování nauky (zakopání 
„mečů“ a zpěv): Dejte všem dětem list papíru. 
Požádejte děti, aby nakreslily obrázek meče a aby 
pak na svůj meč napsaly nějaké špatné rozhodnutí 
(například „pral jsem se s bratrem“ nebo „lhala 
jsem“). Požádejte děti, aby řekly, jak se mohou 
rozhodnout správně, a aby pak svůj meč „zako-
paly“ tím, že svůj papír zmačkají nebo ho zahodí. 
Zazpívejte píseň „Pokání“ (PPD, č. 31).

4. týden: Odpuštění přináší pokoj.

Představte nauku (názorná ukázka): Zeptejte 
se dětí, jak by se cítily, kdyby do nich někdo 
strčil nebo je uhodil. Zvedněte velký kámen a 
řekněte dětem, že představuje náš pocit, že nám 
někdo ublížil. Vložte kámen do dlouhé ponožky. 
Vybídněte jedno dítě, aby přišlo dopředu, a uvá-
zalo si ponožku kolem kotníku. Požádejte ho, ať 
s ní zkusí chodit. Diskutujte o tom, jak to, když 
si uchováváme špatné pocity, nás stahuje dolů. 
Vysvětlete, že když odpustíme lidem, kteří nás 
zranili, vzdáme se těchto špatných pocitů. Ať si 
dítě ponožku odváže. Požádejte děti, aby řekly: 

„Odpuštění přináší pokoj.“

Napomáhejte porozumět nauce (naslouchání 
příběhům z písem): Několik dní předem požádejte 
vedoucí nebo učitele, aby se připravili na vyprá-
vění jednoho z následujících příběhů z písem o 
odpuštění:

 1. Ježíš odpouští na kříži. (Viz Lukáš 23:13–34.)

 2. Nefi odpouští svým bratrům.  
(Viz 1. Nefi 7:6–21.)

 3. Jozef odpouští svým bratrům.  
(Viz Genesis 37; 41–45.)

Rozdělte děti do tří skupin. Každou skupinu 
pošlete do jiné části třídy (viz „Stanoviště“, UNVP, 
179), kde vedoucí nebo učitel krátce pohovoří o 
příběhu z písem, jehož vyprávění si připravil. 
Až všechny skupiny navštíví všechna stanoviště, 
zazpívejte první sloku písně „Chci být laskavý“ 
(ZNPPD 1, str. 106).

Povzbuďte k uplatňování nauky (mluvte o 
pocitech): Požádejte několik dětí, aby se podělily o 
zkušenost, kdy někomu odpustily a pomohlo jim 
to pociťovat pokoj.

Stanoviště: Máte-li 
v Primárkách hodně 
dětí, mohou se mezi 
stanovišti přesouvat 
vedoucí namísto toho, 
aby se přesouvaly děti.

Malé skupiny: Vybíd-
nete-li děti, aby hovořily 
v malých skupinách, do-
stane více dětí příležitost 
zapojit se. Při společném 
zaměstnání již děti sedí ve 
skupinách podle tříd. Tyto 
skupiny lze využít pro čin-
nosti v malých skupinách. 
Učitelé tříd mohou dětem 
pomáhat zapojit se a 
mohou pomáhat udržo-
vat uctivou atmosféru.
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Pamatujeme na našeho Spasitele 
Ježíše Krista a uctíváme Ho
„Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.“ 
( Jan 14:6.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak jim 
pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané 
nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Při svátosti si připomínáme Ježíše Krista. 

Pomozte porozumět nauce (přiřazování 
veršů z písem k obrázkům): Napište na tabuli tyto 
odkazy na verše z písma: Lukáš 2:7; Marek 10:13, 
16; Matouš 26:36, 39; Jan 19:17–18; Jan 20:11–16. 
Po třídě rozmístěte obrázky zobrazující události 
popsané v těchto verších (KOE 30, 47, 56, 57 a 59). 
Řekněte dětem, že při svátosti si připomínáme, jak 
moc nás Ježíš Kristus miluje, a všechno, co pro 
nás udělal. Požádejte některé dítě, aby přečetlo 
jeden z veršů. Požádejte jiné dítě, aby vybralo 
odpovídající obrázek a přineslo ho dopředu. Totéž 
udělejte s ostatními verši.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra na 
zapamatování): Na stůl položte předměty, jako je 
obrázek Krista v Getsemanech, obrázek Poslední 
večeře, kousek chleba, kalíšek na svátost, podnos 
na svátost, písma a zpěvník. Vybídněte děti, aby 
se na předměty krátce podívaly, a pak je zakryjte. 

Požádejte děti, aby pracovaly ve skupinách a aby na-
psaly předměty, které si zapamatovaly. Nechte děti 
vysvětlit, jak jim každý z těchto předmětů může 
během svátosti pomoci pamatovat na Ježíše Krista.

2. týden: Když pamatuji na Ježíše Krista, pomáhá mi to rozhodovat se správně.

Představte nauku (naslouchání písmům): Vybíd-
něte děti, aby zavřely oči a představily si, jak by se 
lidem žilo, kdyby se všichni rozhodovali správně. 
Požádejte několik z nich, aby se podělily o to, co si 
představovaly. Řekněte jim, že v Knize Mormonově 
se píše o době, kdy se toto stalo, a požádejte je, aby 
si všimly, jak je tato doba popsána, zatímco jedno 
dítě bude číst 4. Nefiho 1:15, 17. Vysvětlete, že tito 
lidé se dokázali rozhodovat správně, protože pa-
matovali na něco výjimečného. Převyprávějte jim 
události ze 3. Nefiho 17:20–25. Vybídněte děti, aby 
společně řekly: „Když pamatuji na Ježíše Krista, 
pomáhá mi to rozhodovat se správně.“

Napomáhejte porozumět nauce a podně-
cujte její uplatňování (zpěv písní): Obrázek 
Krista, jak žehná nefitským dětem, zakryjte 
několika prázdnými kousky papíru. Vybídněte 
děti, aby si vzpomněly na písně, které jim pomá-
hají pamatovat na Ježíše Krista. Několik těchto 
písní si společně zazpívejte. Ať po každé písni 
některé dítě odstraní z obrázku jeden kousek 
papíru. Pokračujte, dokud nebudou odstraněny 
všechny kousky. Diskutujte o tom, jak se asi děti 

Prosinec
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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. Náměty pro tento 

měsíc obsahují několik 
různých způsobů, jak to 
udělat. Podobné náměty 

můžete využít i při 
plánování dalších lekcí.



na obrázku po této zkušenosti s Ježíšem správně 
rozhodovaly. Připomeňte dětem, že když budou 
pamatovat na Ježíše, budou si přát rozhodovat se 

správně. Požádejte je, aby jmenovaly, co mohou 
dělat pro to, aby při svých každodenních činnos-
tech pamatovaly na Ježíše.

3. týden: Syn Boží se narodil na zem.

Představte nauku: Zeptejte se dětí: „Čekaly jste 
někdy, až se stane něco výjimečného? Připadalo 
vám, že čekáte dlouho? Jak jste se cítily, když se to 
konečně stalo?“ Poskytněte dětem příležitost mlu-
vit o tom, jak se cítily. Vysvětlete, že už od doby 
Adama a Evy náš Otec v nebi sliboval, že dojde 
k jedné velmi důležité události. Spravedliví lidé 
tuto událost netrpělivě očekávali. Malé skupině 
dětí zašeptejte: „Syn Boží se narodil na zem.“ Ať 
tuto větu zašeptají ostatním dětem a pak požádejte 
všechny děti, ať ji zašeptají společně.

Pomozte porozumět nauce (vyprávění příběhu 
a zpěv písně): Požádejte děti, aby řekly, co vědí 

o Ježíšově narození. (Viz Lukáš 2:1–20.) Příběh 
doplňte o podrobnosti, o kterých se děti nezmíní. 
Zazpívejte píseň „Hvězdičky se rozzářily“ (PPD, č. 
8) a vybídněte děti, aby si představily, co cítili pas-
týři, když uslyšeli, jak zpívají andělé.

Povzbuďte k uplatňování nauky (výroba 
vánočního přání): Dejte každému dítěti list papíru 
a tužku nebo pastelku. Pomozte jim list přelo-
žit jako blahopřání. Vybídněte je, aby vyrobily 
vánoční přání pro svou rodinu tím, že namalují 
obrázek narození Ježíše Krista. Na přední část ať 
napíší: „Syn Boží se narodil na zem.“

4. týden: Ježíš Kristus znovu přijde.

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Připravte si tyto proužky papíru (jsou k dispozici 
na adrese sharingtime.lds.org):

Jen Nebeský Otec ví přesně _______ , kdy Ježíš 
znovu přijde. (Viz Joseph Smith – Matouš 1:40.)

Ježíš sestoupí z __________. (Viz Skutkové 1:11.)

Ježíš bude mít na sobě _________ oblečení.  
(Viz NaS 133:48.)

Falešní Kristové _________ mnohé.  
(Viz Joseph Smith – Matouš 1:22.)

Zlovolní budou _______________.  
(Viz NaS 29:9.)

Slunce se _______________. (Viz NaS 45:42.)

Až Ježíš přijde, bude zářit jasněji než ___________. 
(Viz NaS 133:49.)

Ježíš Kristus bude po svém Druhém příchodu žít se 
spravedlivými __________ let. (Viz NaS 29:11.)

Rozdělte děti do skupin a každé skupině dejte 
jeden nebo dva proužky papíru. Vybídněte je, aby 
si přečetly uvedené verše z písem a našly vyne-
chaná slova. Požádejte jednotlivé skupiny, aby se 
s ostatními dětmi podělily o to, co se dozvěděly. 

Podněcujte uplatňování nauky (zpěv písně a 
sdílení): Vysvětlete, že je třeba, abychom na Ježíše 
Krista pamatovali a abychom Ho uctívali každý 
den, abychom tak byli připraveni na Jeho Druhý 
příchod. Požádejte děti, aby jmenovaly, co mohou 
samy nebo se svou rodinou dělat pro to, aby byly 
připraveny. 

Vydávejte svědectví: 
Krátké svědectví může 
přizvat Ducha kdy-
koli během lekce. Když 
chcete vydat svědectví o 
pravdě, není nutné říci 
to formálním způsobem 
typu „Chtěl(a) bych vydat 
svědectví.“. Svědectví 
může být jednoduché, jako 
například věta: „Vím, 
že Ježíš Kristus žije.“

Mluvte o tom, jak 
chápete určité věci: 
Děti budou pociťovat 
Ducha, když budou moci 
mluvit o tom, jak chápou 
zásady evangelia. To, 
čemu se naučily, mohou 
vyjádřit slovy, výtvarnou 
prací nebo zpěvem.

Syn Boží se 
narodil na zem
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Jak používat hudbu v Primárkách
Posláním hudby v Primárkách je učit děti evangeliu Ježíše Krista a pomáhat jim v tom, aby se podle 
něj učily žít. Písně pro Primárky dětem výuku evangelia zpříjemňují, pomáhají jim učit se pravdám 
evangelia a zapamatovat si je a přivolávají do Primárek Ducha.

Následující příklady vám pomohou učit písním navrženým v této osnově. Tyto metody můžete využít 
i při výuce dalších písní v Primárkách. Další náměty najdete v osnovách společného zaměstnání 
z minulých let v části „Jak používat hudbu v Primárkách“.

Leden: „Sním o krásném příběhu“ (ZNPPD 1, str. 100)

Nechte děti, ať si píseň poslechnou. Pak ať si ji ně-
kolikrát zazpívají. Aby se děti píseň dobře naučily, 
můžete je při opakování písně rozdělit rozmani-

tými způsoby (například na chlapce a dívky, na 
učitele a děti a tak dále).

Únor: „Vím, že můj Otec žije“, (ZNPPD 1, str. 94)

Řekněte dětem, že Bůh nám dal výjimečný dar. 
Ukažte mapu a vysvětlete, že vyhledávání cíle na 
mapě lze přirovnat k tomu, jak nám Boží plán 
pomáhá vrátit se zpátky k Němu. Vysvětlete, že 
v této písni se dozvídáme o tomto plánu a o tom, 
jak se můžeme k Nebeskému Otci vrátit, aby-
chom s Ním mohli žít. Vystavte ve třídě obrázky 

znázorňující důležitá slova z této písně (například 
Otec, přikázání a svět ) a několik napsaných slov 
(například miluje, žije, dodržoval a našeptal ). Ať je 
děti shromáždí a zvedají je ve správném pořadí, 
zatímco jim budete tuto píseň zpívat. Vybídněte 
je, aby zpívaly s vámi, zatímco se budou dívat na 
obrázky a slova.

Březen: „Nesmírná jest láska Spasitele“ (ZNPPD 1, str. 38)

Rozdělte děti do čtyř skupin. První skupině dejte 
obrázek č. 116 z KOE a zazpívejte jí polovinu 
první věty písně. Krátce o ní pohovořte a ať ji 
pak děti několikrát zazpívají s vámi. Pokračujte 
v tom s dalšími skupinami a dalšími částmi první 
sloky (použijte tyto obrázky: druhá skupina, KOE 
108; třetí skupina, KOE 57; čtvrtá skupina, KOE 
56). Zazpívejte celou první sloku tak, že jednot-
livé skupiny se vždy postaví, ukáží svůj obrázek 

a zazpívají svou část. Vybídněte skupiny, aby si 
obrázky vyměnily a zazpívaly píseň znovu. Toto 
opakujte tak dlouho, až všechny skupiny zazpívají 
všechny části. Zazpívejte refrén a požádejte děti, 
aby si všimly, kolikrát zazpíváte slovo „nádherné“ 
nebo „nádhero“. Refrén s nimi několikrát opa-
kujte a vybídněte je, aby si položily ruku na srdce 
pokaždé, když zazpívají slovo „nádherné“ nebo 

„nádhero“.

Duben: „Rodina je Boží dar“ (strana 28–29 této osnovy)

Najděte nebo nakreslete ob-
rázky zobrazující slova z písně 
nebo její části (příklady ob-
rázků jsou k dispozici na ad-
rese sharingtime.lds.org). Vždy, 
když budete s dětmi zpívat 
určitou část, vystavte příslušný 
obrázek na tabuli. Až určitou 

část písně děti naučíte, zazpívejte z ní většinu slov 
a pak přestaňte zpívat a nechte děti, aby tuto část 
dozpívaly samy. Několikrát zazpívejte společně 
celou píseň. Vybídněte jedno dítě, aby odstranilo 
jeden nebo dva obrázky, a zazpívejte píseň znovu. 
V tomto pokračujte, až ji děti dokáží zazpívat bez 
obrázků.

Používejte rozmanité 
činnosti: Vymyslete 
různé způsoby, jak písně 
opakovat. Děti se učí 
písním nejlépe tím, že 
je poslouchají a zpí-
vají znovu a znovu.
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Nácvik: Chcete-li děti na-
učit písni efektivně, musíte 
ji sami znát. Nacvičte si 
ji doma, abyste se mohli 
dívat na děti, a ne do 
zpěvníku, až ji budete učit.

Srpen: „Hledej Pána Boha“ (PPD, č. 36)

Tuto píseň děti naučte po jednotlivých částech 
pomocí obrázků (příklady obrázků jsou k dispo-
zici na adrese sharingtime.lds.org). Umístěte na 
tabuli všechny obrázky. Vybídněte jedno dítě, aby 
odešlo z místnosti, zatímco někdo jeden z ob-
rázků schová. Ať se dítě vrátí a obrázek „hledá“ 
tak, že bude poslouchat, zda ostatní děti zpívají 
hlasitěji, když se k němu blíží, nebo tišeji, když 
se od něj vzdaluje. Pokračujte v tom podle časo-
vých možností.

Další písně použité v této osnově

Využití tabule při výuce písně 
Slova první sloky písně napište na tabuli nebo na 
velký arch papíru. Sloku dětem zazpívejte a pak 
o ní krátce pohovořte. Zazpívejte ji společně a 
vybídněte někoho, kdo zpíval dobře, aby smazal 
nebo odstřihl jedno slovo. Toto opakujte, dokud 
se děti nenaučí celou sloku, a pak totéž zopakujte 
s ostatními slokami.

„Vím, že Bůh mne miluje“ (ZNPPD 2, 
č. 68)
Pomozte dětem seznámit se s touto písní tím, že je 
vyzvete, ať tleskají do rytmu, zatímco vy budete 
píseň zpívat. Pomozte jim vymyslet jednoduché 
pohyby, které by odpovídaly nejdůležitějším slo-
vům písně. Vybídněte děti, aby prováděly pohyby 
bez zpívání, zatímco hudba hraje, a pak píseň 
zazpívejte a doprovoďte ji pohyby. (Obrázky, které 
vám mohou pomoci naučit děti této písni, jsou 
k dispozici na adrese sharingtime.lds.org.)

„Rodiny mohou spolu žít navždy“, 
(ZNPPD 2, č. 39)
Ať děti dirigují a zpívají s vámi a přitom zdů-
razňují úseky, kde se melodie opakuje, jako 
například „připravím“ a „pečlivou“. Položte jim 

jednoduché otázky typu: „Kdy se máme při-
pravovat na chrám?“, a ať děti odpovědí tím, že 
zazpívají odpovídající část písně. Vybídněte děti, 
aby pomocí jednoduchých rekvizit znázornily 
různé členy rodiny a aby vedly skupiny při zpěvu 
jednotlivých částí písně.

„Cítíme lásku“ (PPD, č. 74) 
Zeptejte se, jakými jazyky děti doma mluví. Zazpí-
vejte první sloku písně a vybídněte děti, aby si 
všimly, o kterém dalším jazyku se zde mluví, a 
aby si položily ruku na srdce, až ho uslyší (láska). 
Zatímco budete zpívat, ať si všímají slov, která 
se rýmují, a slov, kterým nerozumějí. Požádejte 
jednu dívku, aby psala na tabuli během první 
sloky, a chlapce během druhé sloky. Vysvětlete 
význam slov a zazpívejte tyto části a přitom děti 
vybízejte, aby po vás opakovaly.

„Dřív jsem žil v nebesích“ (PPD, č. 2)
Rozdělte děti do čtyř skupin a každé skupině 
zadejte jednu část písně. Každé skupině dejte list 
papíru a požádejte je, aby na něj nakreslily jed-
noduchý obrázek, který se vztahuje k jejich části 
písně. Zazpívejte si píseň společně a jejich obrázky 
při tom použijte jako vizuální pomůcky.
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Rodina je BoÏí dar
S radostí  = 76–88C Slova a hudba:
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	Červenec
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	4. týden: Ježíš Kristus znovu přijde.

	Jak používat hudbu v Primárkách
	Leden: „Sním o krásném příběhu“ (ZNPPD 1, str. 100)
	Únor: „Vím, že můj Otec žije“, (ZNPPD 1, str. 94)
	Březen: „Nesmírná jest láska Spasitele“ (ZNPPD 1, str. 38)
	Duben: „Rodina je Boží dar“ (strana 28–29 této osnovy)
	Srpen: „Hledej Pána Boha“ (PPD, č. 36)
	Další písně použité v této osnově

	Rodina je BoÏí dar




Ka
žd


ý 
ve


če
r s


e 
m


od
lít


e 
k 


Ne
be


sk
ém


u 
O


tc
i.


Sl
ed


uj
et


e 
ne


bo
 p


os
lo


uc
há


te
 


ge
ne


rá
ln


í k
on


fe
re


nc
i a


 d
áv


át
e 


po
zo


r n
a 


to
, c


o 
pr


or
oc


i ř
ík


aj
í.


Zp
ív


át
e 


pí
sn


ě 
na


 P
rim


ár
ká


ch
.


Ne
po


sl
ec


hn
et


e 
ta


tín
ka


, k
dy


ž 
vá


m
 ří


ká
, ž


e 
m


át
e 


př
ijí


t d
om


ů.







Vy
dá


te
 s


vě
de


ct
ví


.


Ro
zh


od
ne


te
 s


e,
 ž


e 
v 


ne
dě


li 
pů


jd
et


e 
na


 o
sl


av
u 


m
ís


to
 n


a 
sh


ro
m


áž
dě


ní
.


Sv
ém


u 
ka


m
ar


ád
ov


i ř
ek


ne
te


 o
 J


ež
íš


i 
Kr


is
tu


 a
 o


 J
eh


o 
zn


ov
uz


říz
en


é 
Cí


rk
vi


.


Na
 P


rim
ár


ká
ch


 s
i š


ep
tá


te
 


s 
ka


m
ar


ád
em


 m
ís


to
 to


ho
, a


by
st


e 
po


sl
ou


ch
al


i, 
co


 ří
ká


 u
či


te
l.







Ka
žd


ý 
de


n 
rá


no
 p


ře
d 


od
ch


od
em


 
do


 š
ko


ly
 s


tu
du


je
te


 p
ís


m
a.


Př
ip


ad
á 


vá
m


, ž
e 


m
át


e 
m


oc
 v


el
ký


 h
la


d,
 


a 
ta


k 
se


 n
em


od
lít


e 
př


ed
 jí


dl
em


.


Př
i r


od
in


né
m


 d
om


ác
ím


 v
eč


er
u 


po
zo


rn
ě 


po
sl


ou
ch


át
e,


 k
dy


ž 
čl


en
 


ro
di


ny
 v


yd
áv


á 
sv


ěd
ec


tv
í.


Ka
žd


ou
 n


ed
ěl


i c
ho


dí
te


 
na


 s
hr


om
áž


dě
ní


.







Př
i s


hr
om


áž
dě


ní
 s


vá
to


st
i 


šk
ád


lít
e 


se
st


ru
.


M
át


e 
do


br
ý, 


vř
el


ý 
po


ci
t v


 n
itr


u,
 k


dy
ž 


vá
š 


uč
ite


l m
lu


ví
 o


 J
ež


íš
i K


ris
tu


.


Vy
ne


ch
át


e 
ro


di
nn


ý 
do


m
ác


í 
ve


če
r, 


pr
ot


ož
e 


si
 c


hc
et


e 
hr


át
 d


om
a 


u 
ka


m
ar


ád
a.


Do
dr


žu
je


te
 p


řik
áz


án
í a


 
ži


je
te


 s
pr


av
ed


liv
ě.








Jak mám používat 


oči  
nebo o ně pečovat?


Jak mám používat 


uši  
nebo o ně pečovat?


Jak mám používat 


ústa  
nebo o ně pečovat?


Jak mám používat 


mysl  
nebo o ni pečovat?


Jak mám používat 


ruce  
nebo o ně pečovat?


Jak mám používat 


nohy  
nebo o ně pečovat?







Jak mám používat 


oči  
nebo o ně pečovat?


Jak mám používat 


uši  
nebo o ně pečovat?


Jak mám používat 


ústa  
nebo o ně pečovat?


Jak mám používat 


mysl  
nebo o ni pečovat?


Jak mám používat 


ruce  
nebo o ně pečovat?


Jak mám používat 


nohy  
nebo o ně pečovat?





























Sa
ba


t
je


dn
em


od
po


či
nk


u
a


uc
tív


án
í.








M
ohu získat


svědectví o 
Ježíši K


ristu













Je
n 


N
eb


es
ký


 O
te


c 
ví


 p
ře


sn
ě 


__
__


__
_ 


, k
dy


 J
ež


íš
 z


no
vu


 p
řij


de
. 


(V
iz


 J
os


ep
h 


Sm
ith


 –
 M


at
ou


š 
1:


40
.)


Je
ží


š 
se


st
ou


pí
 z


 _
__


__
__


__
_.


 
(V


iz
 S


ku
tk


ov
é 


1:
11


.)







Je
ží


š 
bu


de
 m


ít 
na


 s
ob


ě 
__


__
__


__
_ 


ob
le


če
ní


. (
Vi


z 
Na


S 
13


3:
48


.)


Fa
le


šn
í K


ris
to


vé
 _


__
__


__
__


 m
no


hé
. 


(V
iz


 J
os


ep
h 


Sm
ith


 –
 M


at
ou


š 
1:


22
.)







Zl
ov


ol
ní


 b
ud


ou
 _


__
__


__
__


__
__


__
. 


(V
iz


 N
aS


 2
9:


9.
)


Sl
un


ce
 s


e 
__


__
__


__
__


__
__


_.
 


(V
iz


 N
aS


 4
5:


42
.)







Až
 J


ež
íš


 p
řij


de
, b


ud
e 


zá
řit


 ja
sn


ěj
i 


ne
ž 


__
__


__
__


__
_.


 (V
iz


 N
aS


 1
33


:4
9.


)


Je
ží


š 
Kr


is
tu


s 
bu


de
 p


o 
sv


ém
 D


ru
hé


m
 


př
íc


ho
du


 ž
ít 


se
 s


pr
av


ed
liv


ým
i 


__
__


__
__


__
 le


t. 
(V


iz
 N


aS
 2


9:
11


.)





	Btn: 
	Print: 
	Play: 

	Button1: 


