
Osnova pro společné zaměstnání

Rozhodni se správně
„Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili …;  

jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu.“ ( Jozue 24:15.) 



II

Pokyny pro společné 
zaměstnání a vystoupení dětí 
na shromáždění svátosti
Vážená předsednictva Primárek a vedoucí hudby,
letos se vám dostává příležitosti učit děti tomu, jak je důležité rozhodovat se správně. Učit se 
správně se rozhodovat je důležitou součástí plánu, který pro nás má Nebeský Otec, a přináší 
to mnohá požehnání. Až budete s modlitbou učit lekcím obsaženým v této osnově, usilujte o 
to, aby byl s vámi Duch Páně. Budete-li to dělat, děti se naučí, že se jim může při rozhodování 
dostat pomoci tím, že se budou řídit příkladem Ježíše Krista, žít podle zásad evangelia a dbát 
nabádání Ducha Svatého. Správné rozhodování dětem pomůže vytrvat na cestě zpět k našemu 
Nebeskému Otci. 

Vážíme si vaší věrné služby, kterou odvádíte tím, že ony vzácné děti ve vašich Primárkách máte 
rádi a učíte je. Modlíme se za vás a víme, že Pán vám bude při službě v tomto důležitém povo-
lání žehnat. 

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, jako je 
Liahona. Následující pokyny vám pomohou při 
plánování a výuce lekcí.

Mějte rádi 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 mod-
lete o vedení a snažte se 
posílit své svědectví o zása-
dách, 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 po-
vzbuzovat k učení se.  Nauce budete učit účinněji, 
pokud při každé lekci uděláte tyto tři věci:

 1. Představte nauku. Jasně představte dětem 
nauku, které se budou učit. Zvažte, jak to 
můžete učinit slovy nebo pomocí obrazových 
materiálů. (Několik příkladů najdete v lekci pro 
třetí týden v květnu a pro druhý týden v srpnu.)

 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. Posky-
tujte 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 bě-
hem páté neděle věnujte zo-
pakování předchozích lekcí. 
Při plánování a přípravě 
činností pro lekce vás může 
vést Duch.

Při přípravě lekce spolupra-
cujte s vedoucím hudby. Zpěv písní vám pomůže 
zdůraznit nauky, jimž učíte. Občas můžete požá-
dat učitele a jejich třídy, aby vám s výukou evan-
gelia částečně pomohli.

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

Lekce jsou doplněny vždy několika tipy pro uči-
tele, které vám pomohou zlepšit vaši schopnost 

K dispozici na inter-
netu: Informace, vizuální 
pomůcky a zdroje, na něž 
se v této brožuře odkazuje, 
jsou k dispozici na adrese 
LDS.org v oddíle Serving 
in the Church [Služba 
v Církvi].

Každý týden si naplá-
nujte, jak dětem 1) nauku 

představíte, 2) jak jim 
pomůžete ji pochopit a 
3) jak jim pomůžete ji 
uplatňovat v životě.
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Podklady: Další učební 
pomůcky, jako jsou oma-
lovánky, příběhy nebo 
činnosti, můžete nalézt 
v časopisech Friend a 
Liahona, v příručce pro 
jesle a v Knize obrázků 
z evangelia. Tyto zdroje 
používejte k doplnění 
svých lekcí. Řadu pod-
kladů z časopisu Friend 
k jednotlivým tématům 
z evangelia také najdete 
na adrese friend.lds.org. 
Tyto podklady můžete 
vytisknout a použít je při 
výuce dětí.

Příprava: Při přípravě 
společných zaměstnání 
se modlete o vedení Du-
cha a usilujte o Jeho vliv. 
Budete-li se s Duchem 
připravovat a budete-li 
s Ním učit, potvrdí prav-
divost toho, čemu učíte. 
(Viz  UNVP, 13.)

Zdroje použité v této brožuře

V celé brožuře jsou jednotně použity tyto zkratky:

PPD Písně pro děti 

ZNPPD   Zpěvník náboženských písní a písně pro děti

CS  Children’s Songbook

UNVP  Učení – není většího povolání

Mnoho lekcí obsahuje náměty pro použití obrázků. 
Obrázky můžete nalézt v Knize obrázků z evangelia, 
v souboru Obrazy z evangelia, v balíčcích s ob-
rázky k jednotlivým příručkám pro Primárky,  
v církevních časopisech a na internetové adrese 
images .lds .org.

učit. Lekce také obsahují obrázky, které vám po-
mohou 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 strana 28). Obsa-
huje také oddíl nazvaný „Jak používat hudbu 
v Primárkách“ (viz strany 26–27) a další náměty, 
jak učit děti písním (viz strany 9 a 17).

Pokyny pro vystoupení na shromáždění svátosti

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

Naplánujte vše tak, aby děti předvedly program 
založený na tématech společného zaměstnání 
z jednotlivých měsíců. V průběhu roku si veďte 
poznámky o proslovech a osobních zkušenostech 
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 mo-
hou shromážděným pomoci zaměřit se na nauky 
evangelia, kterým učí. Na konci shromáždění může 
krátce promluvit člen biskupstva.

Při plánování vystoupení mějte na paměti tyto 
pokyny:

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

• Pro shromáždění svátosti nejsou vhodné vi-
zuální pomůcky, kostýmy ani audiovizuální 
materiály.
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Leden Svoboda jednání je dar, který nám 
umožňuje rozhodovat se sami za sebe
„Pročež, lidé jsou svobodni, … aby si zvolili svobodu a věčný život skrze velikého 
Prostředníka všech lidí.“ (2. Nefi 2:27.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. a 2. týden: Svoboda jednání je dar, který nám umožňuje rozhodovat se 
sami za sebe.

Představte nauku (hra s hádankou): Řekněte 
dětem, že myslíte na určité slovo, a napovězte jim, 
abyste jim pomohli slovo uhodnout. Požádejte 
je, aby se přihlásily, až budou znát odpověď. Na-
povědět jim můžete například takto: Měli jsme 
to předtím, než jsme přišli na zem. Je to dar od 
našeho Nebeského Otce. Je to důležitou součástí 
plánu, který pro nás Nebeský Otec má. Satan nám 
to chtěl vzít. Používáme to, když se rozhodujeme. 
Je to dar, který nám umožňuje rozhodovat se sami 
za sebe. Začíná to na písmeno S. Až děti odpověď 
uhádnou, řekněte společně: „Svoboda jednání 
je dar, který nám umožňuje rozhodovat se sami 
za sebe.“

Pomozte porozumět nauce (názorná po-
můcka): Ukažte dětem hůlku, která má na jednom 
konci napsané slovo rozhodnutí a na druhém 
konci slovo následky. 

Vysvětlete jim, 
že následek je to, co se přirozeně stane 

kvůli tomu, že jsme se pro něco rozhodli. Napří-
klad když se rozhodneme učit se hře na nějaký 
hudební nástroj, zlepšíme se v tom, a když se roz-
hodneme dotknout se ohně, spálíme se. Zvedněte 
hůlku a ukažte dětem, že pokaždé, když hůlku 

zvednete, získáte jak rozhodnutí, tak i následek 
tohoto rozhodnutí. Požádejte nějaké starší dítě, 
aby přečetlo 2. Nefiho 2:27. Vyzvěte ostatní děti, 
aby poslouchaly, co je následkem toho, když se 
rozhodneme správně (svoboda a věčný život), a 
co je následkem toho, když se rozhodneme špatně 
(zajetí a neštěstí). Nakreslete na tabuli jednoduché 
schéma, které vidíte zde.

Pomozte dětem pochopit, že když se rozhodujeme 
správně, vede to ke svobodě a štěstí, a když se roz-

hodujeme špatně, vede to 
k zajetí a neštěstí.

Vybídněte dvě děti, aby 
přišly dopředu, a požádejte je, 

aby každé podrželo jeden konec hůlky. Dítě, které 
drží konec s „rozhodnutím“, požádejte, aby uvedlo 
příklad nějakého dobrého rozhodnutí (například 
to, že budu mluvit s druhými laskavě). Druhé dítě 
požádejte, aby uvedlo možný následek tohoto 
rozhodnutí (například to, že tím získám trvalé přá-
telské vztahy). Toto zopakujte s několika dalšími 
dětmi.

Svoboda 
jednání DOBRÉ

Svoboda a štěstí

ŠPATNÉ
Zajetí a neštěstí

Píseň: „Boží dítě 
jsem“
(strana 28 této osnovy)

Používání písem:  
Pro děti je důležité, aby  
se pravdám evangelia 
učily z písem. Některé 
 náměty, jak děti učit  
příběhům z písem, najdete 
v UNVP, 59.

To, čemu se děti učí, 
upevňujte pomocí 
opakování. Hůlku 

s „rozhodnutím 
a následky“ si 

ponechejte. Budete mít 
příležitost ji použít 

během společných 
zaměstnání v průběhu 

celého roku.

ROZHODNUTÍ

NÁSLEDKY
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Názorné pomůcky 
spojují „neviditelnou 
představu … s nějakým 
hmatatelným předmětem, 
který student již zná, a 
pak [stavíte] na této zna-
losti“. (Boyd K. Packer, 
UNVP, 176.)

Pomozte porozumět nauce (seznámení se 
s příběhy z písem): V prvních dvou týdnech tohoto 
měsíce seznamte děti s několika příběhy z písem, 
jež ukazují, jak správná rozhodnutí vedou ke svo-
bodě a štěstí a špatná rozhodnutí k zajetí a neštěstí. 
Můžete použít například příběhy o Spasiteli a 
Satanovi (viz Mojžíš 4:1–4); o Nefim a Lamanovi 
a Lemuelovi (viz 1. Nefi 2–4, 7, 18); o Sidrachovi, 
Mizachovi a Abdenágovi (viz Daniel 3) nebo o 
Almovi a králi Noémovi (viz Mosiáš 17–19). Až 
děti s příběhem seznámíte, znovu vybídněte dvě 
z nich, aby každé podrželo jeden konec hůlky 
s „rozhodnutím a následky“. Jedno dítě požádejte, 
aby řeklo, jaká rozhodnutí učinili lidé v tomto pří-
běhu, a druhé dítě, aby vysvětlilo následky těchto 
rozhodnutí.

Povzbuďte k uplatňování nauky (poslouchání 
příběhu): Na tabuli umístěte obrázek Ježíše Krista. 
Nakreslete schody vedoucí k tomuto obrázku. Na 

kousek papíru nakreslete schematicky 
postavu a umístěte ji na dolní konec 
schodů. Vyprávějte krátký příběh o 
tom, jaká rozhodnutí může dítě udě-
lat během jednoho dne. Při každém 
rozhodnutí děti požádejte, aby na-
značily, zda je to rozhodnutí dobré, 
nebo špatné, tím, že se postaví, 
je-li dobré, nebo si sednou, je-li 
špatné. Například: „Jana vzala 
svému malému bratrovi hračku, 
a on začal plakat. Když se jí maminka zeptala, proč 
bratr pláče, Jana odpověděla, že neví.“ Při každém 
dobrém rozhodnutí posuňte postavu o schod blíže 
k Ježíšovi. V příběhu s rozhodnutími pokračujte, 
dokud postava nedojde ke Spasiteli. Diskutujte o 
tom, jak nám dobrá rozhodnutí přinášejí štěstí a 
jak nám pomáhají přiblížit se k Pánu.

3. týden: V předsmrtelném životě jsem se rozhodl řídit se Božím plánem.

Pomozte porozumět nauce (zpěv písní): 
Krátce s dětmi prodiskutujte následující myšlenky 
a pak si zazpívejte odpovídající písně: Než jsem 
přišel na zem, žil jsem v nebi. („Dřív jsem žil v ne-
besích“ [PPD, 2].) Rozhodl jsem se přijít na zem a 
obdržet tělo. („Jsem dítě Boží“ [PPD, 1]; „Pán nám 
dal chrám“ [ZNPPD 1, str. 104].) Dám se pokřtít 

a přijmu dar Ducha Svatého. („Zázrak vody křtu“ 
[PPD, 33]; „The Holy Ghost“ [CS, 105].) Mohu se 
připravit na vstup do chrámu. („Tak rád se dívám 
na chrám“ [CS, 95]; „Rodiny mohou spolu žít na-
vždy“ [PPD, 72].) Budu vzkříšen. („He Sent His 
Son“ [CS, 34–35].)

4. týden: Ježíš Kristus stvořil zem jako místo, kde se mohu učit 
rozhodovat se správně.

Představte nauku (názorná pomůcka): Ukažte 
dětem nádobku s voskovkami mnoha barev. 
Ukažte jim druhou nádobku jen s jednou bar-
vou. Zeptejte se dětí: „Kdybyste chtěly vymalovat 
obrázek, jakou nádobku s voskovkami byste 

k tomu chtěly použít? Proč?“ Vysvětlete, že mít 
při rozhodování různé možnosti je požehnáním. 
Vydejte svědectví, že Nebeský Otec a Ježíš Kristus 
nás mají rádi a přejí si, abychom se rozhodovali 
správně.

Pomozte porozumět nauce (vybarvování): 
Nechte děti vybarvit kopii obrázku ze strany 35 
v příručce pro jesle Behold Your Little Ones  [Pohleďte 
na maličké své] nebo je vybídněte, ať nakreslí po-
dobný obrázek se stejným názvem. Diskutujte o 
tom, kdo stvořil to, co vidíte na obrázku, a proč to 
bylo stvořeno. Vysvětlete dětem, že Nebeský Otec 
od nás očekává, že budeme pečovat o svět, který 
pro nás Jeho Syn stvořil. Požádejte děti, aby si vy-
braly nějaké způsoby, jimiž mohou pečovat o zem 
a o to, co na ní bylo stvořeno. Vybídněte děti, aby 
si svůj obrázek vzaly domů a požádaly rodiče, aby 
jim z obrázků postupně vytvářeli knížku.

V této činnosti můžete myšlenku, že možnost 
rozhodnout se je požehnáním, znázornit 

pomocí voskovek, pastelek, různých druhů 
ovoce nebo jiných předmětů, které děti znají.
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Únor Když se rozhodujeme správně, 
získáváme požehnání
„Tudíž zachováváte-li přikázání jeho, žehná vám a dává vám úspěch.“ (Mosiáš 2:22.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Noé získal požehnání, protože se rozhodl správně.

Představte nauku (hra na principu pexesa): Na 
tabuli nakreslete jednoduchou archu. Připravte si 
několik dvojic identických obrázků zvířat. Kaž-
dému dítěti dejte jeden obrázek. Požádejte děti, 
aby se postavily a začaly vydávat zvuky, které dělá 
zvíře na jejich obrázku, a aby poslou-
chaly, kdo další dělá podobný 
zvuk. Až se děti s příslušnými 
dvojicemi obrázků najdou, ať 
zůstanou stát vedle sebe, do-
kud se nevytvoří dvojice všech 
zvířat. Požádejte děti, aby ve 
dvojicích přišly dopředu a ob-
rázky zvířat umístily na kresbu 
archy. Zeptejte se dětí: „Kterého 
proroka Pán požádal, aby shromáždil zvířata do 
archy?“ Zdůrazněte, že shromáždit tolik zvířat do 
archy byl nejspíše obtížný úkol, ale Noé se roz-
hodl Pánova příkazu uposlechnout.

Pomozte porozumět nauce (četba písem): 
Ukažte dětem obrázek Noéma, jak káže, a přečtěte 
Mojžíše 8:20. Zeptejte se dětí, proč si myslejí, že 
lidé Noémovi nenaslouchali. Rozdělte tabuli na 
polovinu – na jednu stranu napište následující 

otázky a na druhou stranu odkazy na 
písma v náhodném pořadí: Jak 

se Pán chystal zničit zlovolné 
lidi?  (Genesis 6:17.) Co Pán 
řekl Noémovi o tom, jak může 
zachránit svou rodinu? (Genesis 
6:18.) Co Noé udělal, aby se 
rozhodl pro to, co je správné? 
(Genesis 7:5.) Požádejte děti, 
aby si přečetly uvedené verše a 

zjistily, které z nich odpovídají na jednotlivé otázky. 
Ukažte dětem obrázek, jak Noé staví archu. Vysvět-
lete, že někdy je těžké rozhodnout se pro to, co je 
správné. Zeptejte se: „Jaká požehnání získal Noé 
díky tomu, že se rozhodl správně?“ Povzbuďte děti, 
aby řekly, jaká požehnání získají ony, když se bu-
dou rozhodovat pro to, co je správné.

2. týden: Ježíšovi učedníci byli požehnáni díky tomu, že se rozhodli 
správně.

Pomozte porozumět nauce (četba veršů z pí-
sem, vybarvování a používání loutek): S dětmi si 
přečtěte následující příběhy o tom, jak se Ježíšovi 
učedníci rozhodovali správně: Lukáš 10:38–42 
(Marie); Matouš 4:18–20 (Petr a Ondřej); Skut-
kové 9:1–9, 17–20 (Pavel). Diskutujte o některých 
požehnáních, která tito lidé získali díky 
tomu, že se rozhodli správně. Pro každé 
dítě nakreslete několik jednoduchých 

Píseň: „Nauč mě 
 kráčet ve světle“
(ZNPPD 2, č. 102)

Uctivost: Děti se mohou 
učit pomocí zábavných 
činností a pohybů, a přesto 
si mohou uchovat uctivý 
postoj. „Uctivost … se ne-
rovná naprostému tichu.“ 
(Boyd K. Packer, „Reve-
rence Invites Revelation“, 
Ensign, Nov. 1991, 22.)

Části lekce můžete zahrát jako 
scénky pomocí jednoduchých 

loutek. Jsou to cenné nástroje pro 
zdůraznění hlavní myšlenky a 

upoutání pozornosti dětí  
(viz UNVP, 166–167).

Kresba je k dispozici na adrese  
sharingtime .lds .org.
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Vyjadřování nauky: 
Tento měsíc se děti se-
známí s různými příklady 
z písem, jež dokládají 
nauku, že rozhodujeme-li 
se správně, získáváme 
požehnání. Můžete děti 
vyzvat, aby na začátku 
každé lekce řekly: „Když 
se rozhodujeme správně, 
získáváme požehnání.“

postav. Ať děti kresby vybarví, vystřihnou a vy-
robí si z nich loutky připevněné na špejli nebo 
loutky z papírových sáčků. Vybídněte děti, aby 
pomocí svých loutek převyprávěly jeden z pří-
běhů. Například: „Jmenuji se Pavel. Pronásledoval 
jsem lidi, kteří následovali Ježíše. Pak se mi zjevil 
Ježíš. Ježíš mi řekl, abych Ho přestal pronásledo-
vat. Rozhodl jsem se, že budu Ježíše následovat a 
budu do konce života misionářem.“

Povzbuďte k uplatňování nauky (převyprá-
vění příběhů z písem): Vybídněte děti, aby pomocí 
loutek převyprávěly příběhy z písem doma své ro-
dině. Povzbuďte je, aby členům rodiny řekly, jak se 
lidé v příbězích rozhodli správně a jaká požehnání 
díky tomu získali. Zeptejte se dětí, jaká správná 
rozhodnutí mohou během příštího týdne udělat.

3. týden: Nefi získal požehnání, protože se rozhodl správně.

Pomozte porozumět nauce (scénky): Ať děti 
zahrají scény z Nefiova života, kdy poslechl svého 
otce a Pána (viz například 1. Nefi 16:18–24, 30–
32; 1. Nefi 17:8, 17–18, 48–53; 1. Nefi 18:9–21). 
Děti mohou použít jednoduché kostýmy a rekvi-
zity (informace o scénkách viz UNVP, 178–179). 
Společně si přečtěte, co řekl Nefi v 1. Nefim 17:3.

Povzbuďte k uplatňování nauky (zpěv písně): 
Ukažte dětem hůlku s „rozhodnutím a následky“ 
z ledna a vyzvěte je, aby řekly, co si pamatují o roz-
hodnutích a následcích. Řekněte jim, že mnohá po-
žehnání, která získáváme, jsou důsledkem našich 
dobrých rozhodnutí. Vyzvěte děti, aby přemýšlely, 
jak mohou být jako Nefi, a dobře se rozhodovat. 
Požádejte děti, aby zazpívaly píseň „Nefiho odvaha“ 
(PPD, 38) a aby si při zpěvu mezi sebou posílaly 
hůlku s „rozhodnutím a následky“. Náhodně zpěv 
přerušujte. Když hudba přestane hrát, vyzvěte dítě, 
které právě drží hůlku, aby řeklo, jaká dobrá roz-
hodnutí může například udělat. Požádejte dítě, aby 
hůlku předalo dalšímu dítěti, a toto dítě vyzvěte, 
aby řeklo, jaké požehnání můžeme získat díky 
takovému dobrému rozhodnutí. Pokračujte v této 
činnosti, jak vám to čas dovoluje.

4. týden: Když se členové Církve v dnešní době rozhodují správně, 
získávají požehnání.

Pomozte porozumět nauce (vyprávění pří-
běhů): Vyzvěte několik rodičů nebo prarodičů 
dětí z Primárek, aby dětem vyprávěli o tom, 
jak se oni nebo jejich předkové v nějaké situaci 
rozhodli správně. Může to být příběh například 
o tom, jak se rozhodli vstoupit do Církve. Před 
každým vyprávěním požádejte děti, aby dávaly 
pozor na to, v čem se tito členové Církve rozhodli 

správně a jaká požehnání díky tomu získali. Po 
každém vyprávění požádejte děti, aby řekly, jaká 
požehnání tito členové získali díky tomu, že se 
rozhodli správně. Děti můžete také požádat, aby 
při naslouchání příběhům nakreslily o těchto pří-
bězích obrázky a pak je ukázaly ostatním dětem 
v Primárkách a doma.

Názorné pomůcky mohou dětem pomoci při 
učení. Používejte jen jednoduché vizuální 
pomůcky. To dětem umožní soustředit se na 
poselství lekce místo na samotnou pomůcku.

Loutky určené 
k připevnění na  

špejli jsou k dispozici  
na adrese  

sharingtime .lds .org.
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Žijící proroci mě učí 
rozhodovat se správně
„Ó, pamatuj, synu můj, a uč se moudrosti v mládí svém; ano, nauč se v mládí svém 
zachovávati přikázání Boží.“ (Alma 37:35.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Bůh promlouvá skrze žijící proroky.

Představte nauku (názorná ukázka a učení se 
verše z písem nazpaměť): Vybídněte jedno dítě, 
aby přišlo dopředu. Řekněte ostatním dětem, že 
se mají řídit jeho pokyny. Šeptejte dítěti jednodu-
ché pokyny, jako například „Řekni jim, ať třikrát 
zatleskají“ nebo „Řekni jim, ať vstanou a na místě 
pochodují“. Umožněte dětem, aby se v pozici 
vedoucího několikrát vystřídaly. Vysvětlete, že 
i když všechny neslyšely, jak vydáváte pokyny, 

dokázaly se jimi řídit, protože věděly, koho mají 
následovat. Zeptejte se, kým se máme řídit, když 
chceme vědět, co si Nebeský Otec přeje, abychom 
dělali. Ukažte obrázek současného presidenta 
Církve. Ať děti společně řeknou: „Bůh promlouvá 
skrze žijící proroky.“ Přečtěte Amose 3:7 a vy-
světlete všechna slova, kterým děti nerozumějí. 
Pomozte dětem naučit se tento verš nazpaměť (viz 
UNVP, 180–181).

2. týden: První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů jsou proroci.

Představte nauku: Napište na tabuli „První 
předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů jsou 
proroci.“ Vysvětlete dětem, že v Církvi Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů jsme vedeni presi-
dentem Církve, jeho dvěma rádci v Prvním před-
sednictvu a Dvanácti apoštoly. Vysvětlete, že První 
předsednictvo a Dvanáct apoštolů jsou proroci.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra na 
principu pexesa): Obstarejte si fotografie šesti členů 
Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti a každé 
jméno napište na samostatný lístek papíru. Lístky i 
fotografie umístěte na tabuli lícem dolů. Nechte ně-
které dítě obrátit jednu fotografii a vybídněte další 
dítě, ať obrátí lístek se jménem. Pokud fotografie 
a jméno k sobě nepatří, vraťte je zpět na místo a 
nechte dvě další děti, ať si vyberou. Pokud k sobě 
dvojice patří, pošeptejte těmto dvěma dětem něja-
kou zásadu evangelia, o které tento vedoucí hovořil 
na poslední generální konferenci (viz poslední kon-
ferenční číslo Ensignu nebo Liahony ), a požádejte 
je, aby předvedly, jak podle této zásady mohou žít. 
Ať ostatní děti hádají, co předvádějí.

Píseň: „Správně  
zkus žít“
(ZNPPD 2, č. 66)

Pokládejte otázky: 
Otázky mohou povzbudit 
děti k diskusi a k tomu, 
aby se zapojily. Položte 
dětem otázky, abyste zjis-
tili, zda děti rozumějí na-
uce, které se učí, a abyste 
je povzbudili k přemítání o 
ní (viz UNVP, 73). Napří-
klad byste se mohli zeptat: 
„Jak Nebeský Otec pro-
mlouvá k členům Církve?“ 
a „Jaká požehnání máte 
díky tomu, že následujete 
proroka?“

Březen
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Tip: Zvažte, jak byste 
mohli děti a jejich ro-
diče seznámit se zdroji 
dostupnými na adrese 
conferencegames.lds.org.

Opakování: Děti se učí 
pomocí opakování.  
Během 2. a 3. týdne budete 
učit děti stejné nauce růz-
nými způsoby. To pro ně 
bude příležitostí lépe tuto 
nauku pochopit.

Rozdělíte-li děti do skupin, 
může se jich do činností 
zapojit více. Skupiny 
můžete vytvářet mnoha 
způsoby. Například 
můžete děti požádat, aby 
pracovaly společně ve 
skupinách podle tříd, nebo 
můžete spojit starší děti 
s mladšími. Na každou 
skupinu dohlíží jeden 
dospělý.

3. týden: Boží proroci a apoštolové k nám promlouvají na generální 
konferenci.

Pomozte porozumět nauce a podněcujte 
její uplatňování (hraní hry): Jednou větou 
shrňte poselství členů Prvního předsednictva a 
Kvora Dvanácti z poslední generální konference a 
napište je na jednotlivé lístky papíru. Umístěte je 
na tabuli společně s fotografiemi těchto vedoucích. 
Diskutujte o každém poselství. Vyzvěte určitou 
skupinu dětí, aby odešla ze třídy. Z tabule od-
straňte jedno poselství. Vyzvěte děti, aby se vrátily 
a společně určily, které poselství chybí.  Požádejte 
děti, aby si vybraly píseň Primárek, která tomuto 
poselství odpovídá, a společně si ji zazpívejte. 
 Vybídněte děti, aby navrhly, jak mohou toto 
poselství uplatňovat. Toto zopakujte i u dalších 
poselství.

4. týden: Když se rozhodnu následovat proroka, získám požehnání.

Představte nauku (zpěv písně): Zazpívejte 
9. sloku a refrén písně „Následuj proroka“ (PPD, 
č. 37). Vybídněte děti, aby dávaly pozor na to, 
proč následujeme proroka. Požádejte děti, aby 
společně řekly: „Když se rozhodnu následovat 
proroka, získám požehnání.“

Pomozte porozumět nauce (předvádění pří-
běhů z písem): Vyprávějte dětem příběh o Eliášovi 
a vdově ze Sarepty (viz 1. Královská 17:8–16) a 
vyzvěte děti, aby ho společně s vámi předvedly. 
Například: „Pán řekl proroku Eliášovi, aby šel do 
města, které se jmenuje Sarepta (choďte na místě). 
Když došel do města, uviděl ženu, jak sbírá dříví 
(předvádějte, že sbíráte dříví). Eliáš ženu požádal, 
aby mu dala napít (předveďte, že někomu dáváte na-
pít) a kousek chleba. Žena Eliášovi řekla, že má jen 
trochu mouky a oleje na upečení chleba pro svého 
syna (zavrťte hlavou). Eliáš jí řekl, ať nejprve upeče 
chleba pro něj, a Bůh jí pak dá více mouky a oleje. 
Žena Eliáše poslechla (předveďte, že hnětete chleba). 
Měla tolik mouky a oleje, že mohla péct 
chleba po mnoho dní (před-
veďte, že jíte).“ Tuto činnost zo-
pakujte s příběhem o Mojžíšovi 
a měděném hadu (viz Numeri 
21:5–9) a o Nefim a mosaz-
ných deskách (viz 1. Nefi 3–4; 
5:21–22). Požádejte děti, aby 
řekly, jak lidé v těchto příbězích 
byli požehnáni díky tomu, že se 
řídili radou proroka. 

Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse 
o prorokových učeních): Zeptejte se dětí: „Kdo je 
nyní naším prorokem?“ Ukažte obrázek součas-
ného presidenta Církve. Vysvětlete, že byl povolán 
Bohem. Ať děti ve skupinkách diskutují o tom, 
jak ho mohou následovat. Požádejte několik dětí 
z každé skupiny, aby se podělily o své nápady. 
Vybídněte děti, aby si vybraly jeden způsob, jak 
mohou během příštího týdne následovat proroka. 
Udělejte pro děti něco, co jim bude tento úkol 
připomínat a co si budou moci vzít domů a uká-
zat rodině. Připomeňte dětem, že prorokova slova 
mohou slyšet na generální konferenci, a povzbuďte 
je, aby konferenci sledovaly nebo ji poslouchaly se 
svou rodinou. V týdnu po generální konferenci po-
žádejte několik dětí, aby se podělily o zkušenosti, 
které měly s nasloucháním prorokovi a s následo-
váním jeho učení.

Činnosti přizpůsobte věku a schopnostem dětí, 
které učíte. V činnosti pro 3. týden můžete 

kromě napsaných poselství použít i obrázky.
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Ježíš Kristus mě učí 
rozhodovat se správně
„Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy činili.“ ( Jan 13:15.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Ježíš Kristus je pro mě dokonalým příkladem.

Pomozte porozumět nauce (četba písem a 
kreslení obrázků): Na velký list papíru napište 
větu: „Ježíš Kristus je pro mě dokonalým příkla-
dem.“ Papír rozstřihněte na čtyři díly jednoduché 
skládačky. Na každý díl skládačky napište jednu 
z těchto vět:

• Ukázal nám, jak se máme nechat pokřtít  
(viz Matouš 3:13–17).

• Projevoval druhým lásku (viz Marek 
10:13–16).

• Odpustil těm, kteří Mu ublížili (viz Lukáš 
23:34).

• Ukázal nám, jak se modlit (viz Matouš 6:5–13).

Zazpívejte píseň „Chci být laskavý“ (PPD, 58). 
Požádejte děti, aby vysvětlily, čemu nás tato píseň 
učí. Ukažte dětem obrázek Krista a řekněte jim, že 
Ježíš nás svým dokonalým příkladem učí mnoha 
věcem. Rozdělte děti do čtyř skupin a každé sku-
pině dejte jeden díl skládačky a několik prázdných 

listů papíru. Požádejte je, aby si společně přečetly 
uvedený verš a pak namalovaly obrázky, jak mohou 
následovat Kristův příklad. Každou skupinu vy-
zvěte, aby vysvětlila svůj verš a obrázky a aby svůj 
díl skládačky umístila na tabuli. Až bude skládačka 
hotová, společně zopakujte: „Ježíš Kristus je pro mě 
dokonalým příkladem.“

2. a 3. týden: Ježíš Kristus mi ukázal, jak správně žít.

Představte nauku (zpěv písně): Zazpívejte 
píseň „Zvol vždy správně“ (PPD, 64) a jednu po-
lovinu dětí požádejte, aby dávaly pozor na to, jak 
můžeme být šťastní, a druhou, co nám pomůže a 
poradí, jak to dělat. Diskutujte o tom, čemu se děti 
z této písně naučily.

Pomozte porozumět nauce (hra s hádankou 
a čtení písem): Připravte si pruhy papíru s těmito 
slovy a odkazy na verše z písem: lačnět (Matouš 
5:6), svítit (Matouš 5:16), milovat (Matouš 5:44) a 
modlit se (Matouš 6:6). Ukažte obrázek Kázání na 
hoře. Vysvětlete, že Ježíš vystoupil na horu, aby 
tam učil své učedníky. To, čemu je učil, se nyní na-
zývá Kázání na hoře. Jeden z pruhů papíru ukažte 
polovině dětí a požádejte je, aby toto slovo před-
vedly ostatním dětem tak, aby se ho mohly snažit 
uhodnout. Společně přečtěte odpovídající verš a 
pomozte dětem pochopit, čemu Kristus učil a jak 

můžeme následovat Jeho příklad. Toto opakujte i 
s dalšími slovy a verši z písem.

Píseň: Píseň o  
Ježíši Kristu podle 
vlastního výběru  
ze zpěvníku Písně  
pro děti.

Činnosti přizpůso-
bujte věku a počtu dětí 
ve vašich Primárkách. 
Například máte-li velké 
Primárky, můžete pro 
činnost během 1. týdne 
připravit více skládaček. 
Mladším dětem může 
učitel verš z písem přečíst 
a pomoci jim nakreslit 
obrázky.

Když učíte děti zásadám evangelia, pomozte 
jim pochopit, jak je mohou uplatňovat v životě. 

Duben

SVÍTIT

MILOVAT

LAČNĚT

Pruhy papíru jsou k dispozici na adrese sharingtime .lds .org.
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Nechte děti číst z písem 
nahlas. Mějte na paměti 
schopnosti jednotlivých 
dětí a pomozte každému 
z nich úspěšně se zapojit.

Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse o 
modelových situacích): Na čtyři lístky papíru na-
pište tyto Ježíšovy nauky: 1) Lačněte a žízněte po 
spravedlivosti, 2) Ať vaše světlo svítí, 3) Milujte své 
nepřátele, 4) Modlete se k Nebeskému Otci. (Mlad-
ším dětem můžete tyto nauky přiblížit pomocí 
obrázků.) Lístky vystavte na různá místa ve třídě. 
Připravte si modelové situace (viz UNVP, 167–168), 
které dětem pomohou pochopit, jak tyto nauky 
uplatňovat. Například: „Někdo si z vás ve škole 
dělá legraci a nadává vám. Co uděláte?“ Projděte 

si verše z písem ze hry s hádankou uvedené výše 
a vysvětlete, že lístky umístěné v místnosti se 
vztahují k těmto veršům. Přečtěte dětem jednu 
modelovou situaci a vybídněte je, aby se postavily 
a otočily se čelem k lístku s naukou, která by jim 
pomohla rozhodnout se správně. Požádejte několik 
dětí, aby řekly, jak by se rozhodly.

4. týden: Když se snažím být jako Ježíš Kristus, pociťuji, že mě můj 
Spasitel má rád.

Pomozte porozumět nauce (zpěv písně a roz-
hodování): Zazpívejte píseň „Spasitel rád mě má“ 
(PPD, 24). Napište několik modelových situací, 
které ukazují, jak se mohou děti řídit tím, co nás 
Kristus učí. Připojte také odkaz na verše z pí-
sem, které se o této nauce zmiňují. Zde je několik 
příkladů:

Sára požádala svou mladší sestru, aby nekreslila 
jejími voskovkami, ale sestřička jimi stejně kreslila. 
Aby se Sára zachovala jako Ježíš, mohla by:
 a) Rozzlobit se na sestřičku.
 b) Voskovky si schovat.
 c) Odpustit sestřičce.
Matouš 18:21–22.

Honzík hraje s kamarády fotbal a všimne si, že 
nedaleko stojí o samotě jiný chlapec a dívá se na 
ně, jak si hrají. Aby se Honzík zachoval jako Ježíš, 
mohl by:

 a) Posmívat se chlapci za to, že je sám.
 b) Chlapce si nevšímat a hrát si dál s kamarády.
 c) Nabídnout chlapci, ať jde hrát fotbal s nimi.
Jan 13:34.

Požádejte jedno dítě, aby přečetlo jednu modelo-
vou situaci. Poté ho požádejte, aby pomalu pře-
četlo jednotlivé odpovědi. Ostatní děti vybídněte, 
aby se postavily, až uslyší odpověď, která odpovídá 
následování Ježíšova příkladu. Několik dětí vybíd-
něte, aby nahlas přečetly příslušný verš z písem a 
řekly, čemu v něm Ježíš učil. Diskutujte o tom, jak 
nám to, když se v těchto situacích řídíme Ježíšo-
vým příkladem, pomáhá pociťovat, že nás má rád. 
Toto zopakujte u každé modelové situace.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vybídněte 
děti, aby tento týden dělaly to, co by si přál Ježíš. 
Řekněte jim, že příští týden se několika z nich zep-
táte, co dělaly a jak pociťovaly Spasitelovu lásku.

Náměty pro vedoucí hudby

Když chcete dětem pomoci naučit se nové písni, 
můžete to udělat takto:

• Vybídněte děti, aby vám 
daly znamení, až bu-
dou zpívat určité slovo, 
nebo aby počítaly na 
prstech, kolikrát určité 
slovo zazpívají. Napří-
klad zpívejte píseň „Pán 
řekl: ‚Pojď‘“ (ZNPPD 2,  
č. 17) a požádejte je, 
aby na prstech počítaly, 
kolikrát zazpívají slova 
„následuj mne“.

• Vyberte si jeden obrázek a slovo, které předsta-
vují jednotlivé části písně, a umístěte je na list 

papíru. Když budete na-
příklad zpívat píseň „Jsem 
dítě Boží“ (PPD, 1), slova 
„na svět mě On poslal“ 
ilustrujte obrázkem Země 
a slovem svět. Při slovech 
„krásný pozemský domov 
On s rodiči mi dal“ ukažte 
obrázek domu a slovo 
 domov. Děti můžete zapojit 
tím, že budou při zpěvu 
držet obrázky.
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Rozhoduji se správně, když se dám 
pokřtít a konfirmovat za člena Církve
„Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, 
a přijmete dar Ducha svatého.“ (Skutkové 2:38.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

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

Pomozte porozumět nauce (zapojení se do 
názorné ukázky): Každému dítěti dejte oblázek. 
Požádejte děti, aby si oblázek daly do boty, a vy-
bídněte je, aby se postavily a chodily. 
Zeptejte se dětí, jaké to je chodit 
s kamínkem v botě. Zeptejte se, 
v čem se hřích podobá kamínku. 
(Necítíme se kvůli němu dobře, 
jsme kvůli němu smutní.) Požá-
dejte děti, ať si kamínek vyndají, a 
zeptejte se jich, v čem se pokání a přijetí 

odpuštění od Nebeského Otce podobá tomu, když 
si vyndáme kamínek z boty. Vysvětlete, že díky 
Ježíši Kristu můžeme činit pokání a získat odpuš-

tění hříchů. Vydejte svědectví o tom, že 
pokání je nádherné požehnání od 

Nebeského Otce a že nám přináší 
štěstí.

2. týden: Když se dám pokřtít a konfirmovat, následuji Ježíšův příklad.

Pomozte porozumět nauce (hra na zapama-
tování a čtení písem): Vystavte obrázek, jak Jan 
Křtitel křtí Ježíše, a obrázek křtu dítěte. Nechte 
děti dívat se na obrázky 20 vteřin. Pak obrázky 
zakryjte a požádejte děti, aby vám vyjmenovaly co 
nejvíce věcí, které jsou na obou obrázcích stejné. 
Odpovědi můžete psát na tabuli.

Požádejte děti, aby přečetly Nauku a smlouvy 
20:72–74 a našly tam, kdo může pokřtít druhého 
člověka a jak má být křest proveden. Požádejte 
děti, aby řekly, co našly. Zdůrazněte, že člověk, 
který provádí křest, musí mít kněžskou pravo-
moc, a že člověk, který je křtěn, se musí ponořit 
neboli úplně se potopit pod vodu. Znovu ukažte 
oba obrázky. Zdůrazněte, že Ježíš i dítě jsou křtěni 
ponořením a křest provádí člověk s kněžskou 
pravomocí.

Povzbuďte k uplatňování nauky (vybarvo-
vání a zpěv písně): Z příručky pro jesle Behold Your 
Little Ones okopírujte pro každé dítě stranu 111 na 
vybarvování. Zazpívejte píseň „Náš Ježíš když byl 
pokřtěn“ (PPD, 32) a povzbuďte děti, aby se daly 
pokřtít tak jako Ježíš. Požádejte nějaké dítě, které 
bylo nedávno pokřtěno, aby o svém křtu vyprávělo 
ostatním dětem.

Píseň: „Zázrak  
vody křtu“
(PPD, 33)

Tip: V činnosti během 
1. týdne můžete také vy-
bídnout jedno dítě, aby 
zkusilo nést vak naplněný 
kameny, a pak ukažte, jak 
se pokání podobá tomu, 
když kameny z vaku 
vyndáme.

Květen

Příručka pro jesle je 
k dispozici na adrese 
sharingtime .lds .org.
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3. týden: Duch Svatý mi může pomáhat.

Představte nauku (názorná ukázka): Požádejte 
jedno dítě, aby se postavilo ke dveřím. Zavažte 
mu oči a vybídněte ho, aby se pokusilo najít bez 
pomoci svou židli a posadilo se na ni. Činnost 
zopakujte, ale tentokrát požádejte jiné dítě, aby 
dítě se zavázanýma očima vedlo tím, že se bude 
dotýkat jeho paže. Diskutujte s dětmi o tom, proč 
napodruhé našlo dítě židli snadněji. Vysvětlete, že 
Duch Svatý nám může pomáhat tím, že nás v ži-
votě vede. Vybídněte děti, aby řekly: „Duch Svatý 
mi může pomáhat.“

Pomozte porozumět nauce (zpěv a hra na 
principu pexesa): Na tabuli napište slovo pomáhat. 
Zazpívejte píseň „Hlas tichý, hlas jemný“ (PPD, 35) 
a vybídněte děti, aby počítaly, kolikrát se v písni 
zpívá o tom, co Duch Svatý dělá, aby nám pomohl.

Před Primárkami si připravte 10 lístků papíru 
s kresbou štítu RSS. Na zadní stranu každého lístku 
napište jednu z těchto pěti vět, 
které popisují, jak nám Duch 
Svatý pomáhá: Duch Svatý nás 
utěšuje, Duch Svatý svědčí o 
 Ježíši Kristu, Duch Svatý nás učí, 
Duch Svatý nám říká, co máme 
a co nemáme dělat a Duch Svatý 
nám pomáhá dělat dobro (každá 
věta bude na dvou lístcích). 
Lístky umístěte na tabuli v náhodném pořadí ští-
tem RSS navrch. Vybídněte jedno dítě, aby obrátilo 
jeden lístek. Společně řekněte text ze zadní strany. 
Vyberte jiné dítě, které obrátí další lístek a bude se 
snažit najít dvojici. Společně řekněte text ze zadní 
strany. Pokud text na otočených dvou lístcích patří 
k sobě, odstraňte lístky z tabule. Pokud text na 
těchto dvou lístcích k sobě nepatří, lístky zase ob-
raťte. Takto to opakujte, dokud nenajdete všechny 
dvojice.

Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse o 
písmech): Rozdělte děti do skupin. Každé skupině 
zadejte jednu z níže uvedených pasáží z písem:  
Jan 14:26; Jan 15:26; 2. Nefi 32:5; NaS 11:12. 
 Každou skupinu požádejte, aby si přečetla svůj  
verš a diskutovala o tom, co znamená. Vybídněte 
děti a jejich učitele, aby uvedli příklady toho, jak 
někdy pocítili vliv Ducha Svatého.

4. týden: Když přijímám svátost, obnovuji své smlouvy křtu.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o smlou-
vách a četba písem): Vysvětlete, že smlouva je 
posvátný dvoustranný slib mezi námi a Nebeským 
Otcem – slibujeme, že budeme dělat určité věci, 
a Nebeský Otec nám slibuje, že když je budeme 
dělat, bude nám žehnat. Připomeňte dětem, že 
smlouvu s Nebeským Otcem uzavíráme, když 
se dáme pokřtít, a vysvětlete, že tuto smlouvu 

obnovujeme, když přijímáme svátost. Vyrobte 
pruhy papíru s větami z modliteb svátosti, které 
vysvětlují, co slibujeme, když přijímáme svátost, 
a co slibuje Nebeský Otec nám (viz Nauka a 
smlouvy 20:77, 79). Pruhy papíru rozdejte něko-
lika dětem a požádejte je, ať se seřadí správně za 
sebou, až budete číst verše nahlas.

Zapojte všechny děti: 
Mladší děti můžete zapo-
jit tím, že je přiřadíte do 
dvojice ke starším dětem. 
Například v činnosti 
během 4. týdne mohou 
mladší děti držet pruhy 
papíru a starší děti jim 
mohou pomoci seřadit se 
ve správném pořadí.

Příprava: Při přípravě 
lekcí usilujte o vedení 
Ducha a uvedené ná-
měty přizpůsobte věku, 
schopnostem a životním 
okolnostem vašich dětí. 
Některé náměty na lekce 
například vydají jen na 
několik minut výuky. Bude 
třeba, abyste lekce doplnili 
vlastními nápady.

Tím, že děti zapojíte do názorných ukázek, 
získáte jejich pozornost a povzbudíte je k učení.

Emblém RSS je 
k dispozici na adrese 
sharingtime .lds .org.

Pruhy papíru jsou k dispozici na 
adrese sharingtime.lds.org.
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Rozhoduji se správně tím, 
že žiji podle zásad evangelia
„Půjdu a učiním věci, které přikázal Pán, neboť vím, že Pán nedává dětem lidským 
žádná přikázání, aniž by pro ně připravil cestu, aby mohly uskutečniti věc, kterou jim 
přikazuje.“ (1. Nefi 3:7.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Modlím se k Nebeskému Otci o sílu dělat to, co je správné. 

Pomozte porozumět nauce (diskuse o mod-
litbě): Ukažte dětem telefon nebo jiný komuni-
kační prostředek. Pohovořte o tom, jak se používá. 
Zeptejte se dětí, jak můžeme komunikovat s Ne-
beským Otcem. Vysvětlete, že tak jako vytáčíme 
číslo, abychom si s někým popovídali telefonem, 
můžeme se modlit, chceme-li rozmlouvat s Nebes-
kým Otcem. Můžeme ho prosit o sílu dělat to, co 
je správné. Každé třídě dejte obrázek jiného druhu 
modlitby (například osobní modlitby, rodinné 
modlitby, požehnání jídla nebo modlitby ve třídě). 
Požádejte každou třídu, aby svůj obrázek ukázala 
ostatním dětem a aby jim řekla, jaký druh mod-
litby to je a kdy, kde a proč tento druh modlitby 
pronášíme.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra): Udě-
lejte dírku do dna dvou hliníkových plechovek a 
plechovky spojte provázkem. Provázek napněte a 
dovolte dětem, aby se střídaly a potichu řekly do 
jedné plechovky něco, o co by se mohly k Nebes-
kému Otci pomodlit, když se snaží dělat to, co je 
správné (například říkat pravdu, být uctivé nebo 
chovat se laskavě). Ať si to jiné dítě pomocí druhé 
plechovky poslechne. Vyprávějte nějakou svou 
zkušenost, kdy vám Nebeský Otec dal sílu dělat to, 
co je správné (nebo o to požádejte některé dítě). 
Vydejte svědectví, že Nebeský Otec slyší naše mod-
litby a odpovídá na ně a že nám dá sílu dělat to, co 
je správné.

2. týden: Když platím desátek, Nebeský Otec mi žehná.

Představte nauku a pomozte porozumět 
nauce (názorná ukázka): Vysvětlete, že desátek 
znamená dát Pánovi skrze Jeho Církev jednu de-
setinu peněz, které vyděláme. Ukažte dětem deset 
mincí. Zeptejte se jich, kolik mincí bude třeba 

na zaplacení desátku. Ukažte obálku na desátek 
a poukázku příspěvku a vysvětlete, že desátek 
platíme tak, že vyplníme poukázku příspěvku, 
vložíme ji do obálky se svým desátkem a dáme ji 
biskupovi nebo jednomu z jeho rádců.

Píseň: „Nefiho odvaha“
(PPD, 38)

Přizvěte Ducha: Bude-
te-li učit s Duchem, Duch 
Svatý bude svědčit o prav-
divosti zásad evangelia, 
kterým učíte (viz UNVP, 
45–46).

Červen



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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Povzbuďte k uplatňování nauky (hra a svě-
dectví): Vystavte obrázky a předměty, které před-
stavují požehnání, která přicházejí díky placení 
desátku, jako jsou chrámy, sborové domy, zpěvník, 
Písně pro děti, příručka pro Primárky a písma. 
Řekněte dětem, že Církev nám poskytuje tyto věci 
díky prostředkům z desátků. Obrázky a před-
měty zakryjte. Jeden nebo dva odeberte. Zakrytí 
odstraňte a požádejte děti, aby hádaly, co chybí. 
Několikrát to zopakujte. Vysvětlete, že díky placení 
desátku získáváme i další požehnání, která nejsou 
vidět (viz 3. Nefi 24:10). Požádejte jednoho nebo 
dva dospělé, aby dětem vyprávěli o požehnáních, 
která získali placením desátku.

3. týden: Slovo moudrosti dodržuji tím, že jím a piju to, co je dobré,  
a vyhýbám se tomu, co je špatné.

Pomozte porozumět nauce (četba písem a 
hra): Společně si přečtěte 1. Korintským 3:16–17. 
Vybídněte několik dětí, aby řekly, co pro ně tento 
verš znamená. Vysvětlete, že Ne-
beský Otec si přeje, abychom 
pečovali o své tělo. Vložte do ná-
doby obrázky různých jídel, ná-
pojů a dalších věcí, které jsou 
buď dobré, nebo špatné 
pro tělo (například ovoce, 
zelenina, chléb, alkohol a 
tabák). Z příručky pro jesle 
okopírujte stranu 43 a roz-
stříhejte ji jako skládačku. 

Požádejte děti, aby si popořadě vytáhly obrázky 
z nádoby. Je-li věc na obrázku pro nás dobrá, ať 

dítě umístí svůj dílek skládačky na 
tabuli. Je-li to věc špatná, ať tento 

dílek dá pryč. Pokračujte 
tak dlouho, dokud nebude 

skládačka úplná (je třeba, 
abyste v nádobě měli více 

dobrých věcí než špat-
ných). Požádejte některého do-

spělého nebo dítě, aby vyprávěli 
o některých požehnáních, která 
získali díky dodržování Slova 
moudrosti (viz NaS 89:18–21).

4. týden: Když se slušně oblékám, mám své tělo v úctě jako dar Boží.

Představte nauku (dívání se na obrázek a čtení  
písem): Na tabuli napište toto: „Moje      
je     .“ Ukažte obrázek chrámu. Zeptejte se: 
„Čím jsou chrámy zvláštní?“ Požádejte děti, aby 
se  vystřídaly při čtení 1. Korintským 6:19. Po-
žádejte je, aby při tom, až budou tento verš číst 
nahlas s vámi, dávaly pozor na to, co se tam říká 
o jejich těle. Zeptejte se dětí, jakými slovy se do-
plní věta na tabuli (tělo, chrám). Vybídněte děti, 
aby se postavily a společně větu řekly.

Pomozte porozumět nauce a podněcujte 
její uplatňování (zpěv písně a diskuse): Řekněte 
dětem, že naše tělo je chrám, ve kterém může 
přebývat Svatý Duch. Zazpívejte první sloku 
písně „Pán nám dal chrám“ (ZNPPD 1, str. 104). 
Vybídněte děti, aby řekly, jak si Nebeský Otec 
přeje, abychom se oblékali, a proč. Vysvětlete, že 
proroci Boží nám vždy radili, abychom se oblékali 
slušně. Přečtěte dětem oddíl „Oblékání a vzhled“ 
z brožurky Pro posílení mládeže a vybídněte děti, 
aby při tom dávaly pozor, jaké části těla mají být 
zakryty. Požádejte děti, aby si vzpomněly na jeden 
způsob, jak se mohou oblékat slušně. Hoďte ně-
kterému dítěti nějaký měkký předmět a vyzvěte 
ho, aby řeklo, co ho napadlo. Požádejte toto dítě, 
aby předmět hodilo dalšímu dítěti, které řekne, 
co napadlo jeho. Pokračujte s dalšími dětmi.

Vizuální pomůcky: Děti 
se učí lépe a pamatují si 
déle, když je seznamujete 
s různými pojmy pomocí 
obrázků a dalších vizuál-
ních pomůcek (viz UNVP, 
169–170, 181–182).

Příručka pro jesle je 
k dispozici na adrese 
sharingtime .lds .org.
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Rozhoduji se správně tím, 
že žiji podle zásad evangelia
„Pročež, buďme věrni v zachovávání přikázání Páně.“ (1. Nefi 3:16.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Půst a modlitba mohou posílit mé svědectví.

Představte nauku (názorná ukázka): Připravte 
si dva pruhy papíru: Půst a Modlitba. Vybídněte 
dvě děti, aby se postavily blízko k sobě, a kaž-
dému dejte jeden pruh papíru. Požádejte jiné 
dítě, aby mezi nimi prošlo. Požádejte první dvě 
děti, aby se pevně chytily za ruce, a požádejte 
další dítě, aby znovu zkusilo mezi nimi projít. 
Zdůrazněte, o co silnější děti jsou, když se spojí 
dohromady. Vysvětlete, že půst a modlitba jsou 
mocnější, když je používáme společně. Na ta-
buli napište „Půst a modlitba mohou posílit mé 
svědectví“ a požádejte děti, aby větu společně 
zopakovaly.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání ver-
šům z písem a názorná ukázka): Řekněte dětem, 
že jim přečtete Almu 17:2–3, a požádejte je, aby 
při tom dávaly pozor, co synové Mosiášovi dělali 
pro to, aby se stali silnými v evangeliu. Vybídněte 
děti, aby napjaly svaly na paži pokaždé, když uslyší 
něco, co synům Mosiášovým pomohlo stát se 
silnými.

Veďte diskusi o půstu tím, že položíte několik otá-
zek typu: „Co je to půst?“, „Proč se máme postit?“, 
„Kdy se máme postit?“ a „Proč se máme při půstu 
modlit?“ (viz Joseph B. Wirthlin, „Zákon půstu“, 
Liahona, červenec 2001, 88). Každému dítěti, které 

se zapojí do diskuse, podejte jeden konec vlákna 
vlny nebo provázku. Druhý konec každého vlákna 
držte v ruce. Na konci diskuse požádejte děti, které 

drží provázky, aby přišly doprostřed místnosti a 
aby všechny provázky stočily dohromady a vy-
tvořily tak silné lano. Vysvětlete, že lano se stává 
silnějším díky každému provázku, který k němu 
připojíme. Pomozte dětem pochopit, že podobně 
pokaždé, když se postíme a modlíme, posilujeme 
své svědectví.

2. týden: Být laskavý znamená chovat se k druhým hezky a mluvit s nimi 
hezky.

Představte nauku (přeříkávání verše): Na 
 tabuli napište větu „Buďte k sobě dobrotiví“ 
 (Efezským 4:32) a pod jednotlivá slova napište 
číslice od 1 do 3. Jednotlivým dětem přiřaďte  
čísla od 1 do 3. Nejprve požádejte všechny jed-
ničky, aby vstaly, řekly „Buďte“ a pak se rychle po-
sadily. Pak požádejte všechny dvojky, aby vstaly, 
řekly „k sobě“ a pak se rychle posadily. Totéž udě-
lejte i se třetím slovem. Několikrát to zopakujte. 
Pak požádejte všechny děti, ať společně zopakují 
celou větu.

Pomozte porozumět nauce (naslouchání 
příběhu a zpěv písně): Vyprávějte dětem nějaký 
příběh o laskavosti, jako například „Standing Up 
for Caleb“ [Zastala jsem se Caleba] (Friend, březen 
2009, 4–5). Požádejte je, aby ukázaly oběma palci 
nahoru, až v příběhu uslyší o nějakém laskavém 
skutku, a aby jimi ukázaly dolů, až uslyší o skutku 
nelaskavém. Zazpívejte si píseň „Chci být laskavý“ 
(PPD, 58). Požádejte děti, aby se postavily, až 
budou zpívat o tom, ke komu máme být laskaví. 
 Zazpívejte píseň znovu a požádejte je, ať ukáží 
palci na sebe, až budou zpívat „chci být laskavý“.

Píseň: „Moudrý muž  
a hloupý muž“
(PPD, 92) nebo píseň 
 podle vaší volby ze 
 zpěvníku Písně pro děti

Tip: Při výuce o půstu 
mějte na paměti, že není 
třeba, aby se mladší děti 
postily.

Názorná ukázka dětem pomáhá 
pochopit abstraktní myšlenky.

Modlitba
Půst

Červenec

Pruhy papíru jsou k dispozici na 
adrese sharingtime .lds .org.
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Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse o 
příležitostech k laskavosti): Vyberte několik lidí 
ze života dětí (například tatínka, maminku, sestru, 
bratra, dědečka, kamaráda nebo učitele či učitelku) 
a znázorněte je slovem na pruhu papíru, obrázkem 
nebo jednoduchou rekvizitou (například tatínka 
kravatou nebo dědečka holí). Dejte tyto předměty 
několika dětem a vybídněte je, aby přišly dopředu. 
Ať každé dítě řekne něco hezkého, co by člověku, 
kterého jejich předmět představuje, mohly říci 
nebo co by pro něj mohly udělat. Poté ať své pruhy 
papíru, obrázky nebo rekvizity předají dalším dě-
tem. Pokračujte v tom podle časových možností.

3. týden: Uctivost je hluboká úcta a láska k Bohu.

Představte nauku (zpěv písně): Připravte něko-
lik papírových srdíček na šňůrce k zavěšení kolem 
krku. Na jednotlivá srdíčka napište ně-
jaké základní slovo nebo slovní spojení 
z písně „Uctivě, v tichosti“ (PPD, 5)  
(například myslíme, zpíváme, cítíme 
a tak dále). Vybídněte několik 
dětí, aby si srdíčka pověsily 
kolem krku. Zazpívejte si píseň 
„Uctivě, v tichosti“ a požádejte 
děti se srdíčky, aby uctivě přišly do-
předu, až se bude zpívat slovo na jejich 
srdíčku. Děti se srdíčky požádejte, aby 
se postavily vedle sebe ve správném 
pořadí, a píseň zazpívejte znovu. 

Povzbuďte k uplatňování nauky (diskuse 
o uctivosti): Připravte pruhy papíru se slovy oči, 

ruce, nohy, uši, ústa a mysl nebo nakreslete jed-
noduché obrázky, na nichž budou tato slova 

znázorněna. Rozdělte děti do skupin, 
a ať si každá skupina vybere jeden 

nebo dva z těchto pruhů papíru 
nebo obrázků: Ať každá skupina 
popíše nebo předvede několik 

způsobů, jak tato část jejich těla 
může být uctivá tím, že projevuje 
úctu a lásku k Bohu.

4. týden: Poctivost znamená říkat pravdu bez ohledu na následky.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o násled-
cích): Připravte několik modelových situací (viz 
UNVP, 167–168), v nichž se děti musejí rozhod-
nout, zda se zachovají poctivě, nebo nepoctivě. 
Například: „Uhodil jsi bratra a maminka se ptá, 
proč pláče.“ Zeptejte se: „Jaké následky by měla 
poctivost?“ Pak se zeptejte: „Jaké následky by měla 
nepoctivost?“ Pomozte dětem pochopit, že oka-
mžité následky poctivosti mohou být nepříjemné, 
ale dlouhodobé následky vedou ke klidu a štěstí.

Povzbuďte k uplatňování nauky (vymýšlení 
říkanky): Vybídněte všechny třídy, aby (s pomocí 
svých učitelů) vymyslely rýmovanou říkanku o 
poctivosti. Například: „Láska, pravda, poctivost 
přinese ti štěstí dost.“ Jednotlivé třídy vyzvěte, 
aby svou říkanku přednesly ostatním dětem. Po-
vzbuďte je, aby si ji opakovaly vždy, když budou 
v pokušení zachovat se nepoctivě.

Stanou-li se děti součástí 
názorné ukázky, zapojí se 
tím do výuky a pomůže to 

udržet zájem ostatních dětí.

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

myslíme

zpíváme

cítíme

Obrázky jsou k dispozici na 
adrese sharingtime .lds .org.

Srdce jsou k dispozici na 
adrese sharingtime .lds .org.
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Srpen Rozhodl jsem se, že svůj život naplním 
věcmi, které přivolávají Ducha
„Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.“ 
(Články víry 1:13.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Dobří kamarádi mi pomohou rozhodovat se správně.

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte 
k jejímu uplatňování (naslouchání příběhu): 
Podělte se o tento příběh: „Dva chlapci našli u 
cesty pár obnošených bot. V dálce viděli, jak na 
poli pracuje nějaký muž. Jeden chlapec navrhl, 
aby boty schovali a dívali se, jak se ten muž za-
chová.“ Požádejte několik dětí, aby pověděly, co 
by tomuto chlapci řekly. Pak příběh dovyprá-
vějte: „Druhý chlapec navrhl, aby místo toho, 
aby boty schovali, dali do každé boty stříbrnou 
minci. A to také udělali. Muž se brzy vrátil. Když 

mince našel, byl tak ohromený a vděčný, že si 
klekl a v modlitbě poděkoval. Mluvil v ní o své 
manželce, která byla nemocná, a o jejich dětech, 
které neměly co jíst, a požádal Pána, aby požeh-
nal toho, kdo mu takto pomohl. Chlapci pocítili 
v srdci zvláštní teplo a byli vděční, že se rozhodli 
správně.“ (Viz Gordon B. Hinckley, Conference 
Report, Apr. 1993, 71; nebo Ensign, May 1993, 
54.) Vyzvěte několik dětí, aby řekly, kdy jim dobří 
kamarádi pomohli rozhodnout se správně.

2. týden: Mám číst, poslouchat a sledovat pouze to, co těší Nebeského Otce.

Představte nauku (názorná ukázka): Ukažte 
dětem misku naplněnou ovocem a misku napl-
něnou hlínou. Zeptejte se dětí, ze které misky by 
bylo dobré jíst a proč. Vysvětlete, že Nebeský Otec 
si přeje, abychom svou mysl naplňovali tím, co je 
pro nás dobré, a ne tím, co nám škodí. Vyzvěte je, 
aby řekly „Mám číst, poslouchat a sledovat pouze 
to, co těší Nebeského Otce“ a aby prováděly jedno-
duché pohyby rukama, až budou říkat číst, poslou-
chat, a sledovat.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o nauce): 
Řekněte dětem, že když se rozhodujeme tak, že to 
Nebeského Otce netěší, mohli bychom přijít o něco 
velmi důležitého. Přečtěte jim první odstavec z od-
dílu „Zábava a média“ z brožurky Pro posílení mlá-
deže (viz také „Má měřítka evangelia“) a požádejte 
je, aby poslouchaly, o co důležitého jde.  Zeptejte se 
dětí, zda slyšely, o co přicházíme, když se rozhodu-
jeme špatně (o Ducha). Rozdělte děti do tří skupin 
a požádejte je, ať se postupně vystřídají na třech 
stanovištích: „Co čteme“, „Co posloucháme“ a „Na 
co se díváme“. Na každém stanovišti vyzvěte děti, 
aby četly, poslouchaly nebo sledovaly něco, co těší 
Nebeského Otce. Diskutujte o tom, jak se cítí, když 
čtou, poslouchají a sledují to, co těší Nebeského 
Otce.

Píseň: „Chci být 
laskavý“
(PPD, 58)

Stanoviště: Máte-li 
v Primárkách hodně dětí, 
mohou se mezi stanovišti 
přesunovat vedoucí na-
místo toho, aby se přesu-
novaly děti.

Příběhy: Vyprávěním 
příběhů získáte pozor-
nost dětí a pomůžete jim 
vztáhnout nauku na sebe. 
Naučte se příběh natolik, 
abyste ho dokázali vyprá-
vět vlastními slovy s citem 
a nadšením.
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Kreslení: Umožníte-li 
dětem nakreslit to, čemu 
se naučily, pomůže jim 
to lépe porozumět dané 
nauce. Chcete-li jejich 
znalosti upevnit ještě 
více, povzbuďte je, aby 
své kresby ukázaly doma 
rodině.

Přizpůsobíte-li činnosti 
počtu dětí ve vašich 

Primárkách, pomůže 
to k zapojení více dětí. 
Máte-li v Primárkách 
hodně dětí, můžete pro 
tuto činnost připravit 
více košíků a umožnit 
dětem, aby hovořily 

v menších skupinách.

3. a 4. týden: O sabatu mám dělat to, co mi pomůže zůstat nablízku 
Nebeskému Otci.

Představte nauku (učení se verše z písem na-
zpaměť): Řekněte dětem, že jim dáte několik bodů 
jako nápovědu, pomocí které odhalí důležitou 
zprávu. Na tabuli napište první písmena slov 
z Exodu 20:8 (P N D S A J S). Vysvětlete, že tato 
písmena jsou prvními písmeny v jednotlivých 
slovech této zprávy. Ukažte další nápovědu, kte-
rou je obrázek Mojžíše a Desatera přikázání. Pak 
vybídněte děti, aby si vyhledaly Exodus 20:8, a 
společně ho přečtěte. Nechte děti odhalit spojitost 
mezi písmeny na tabuli a tímto veršem. Pomozte 
dětem naučit se tento verš nazpaměť tím, že bu-
dete ukazovat na písmena na tabuli a ony ho při 
tom několikrát zopakují.

Pomozte porozumět nauce (diskuse a vy-
barvování): Rozdělte děti do čtyř skupin. Každé 
skupině zadejte jeden odstavec z oddílu „Zacho-
vávání dne sabatu“ z brožurky Pro posílení mládeže 
a požádejte je, ať ho přečtou. Požádejte je, aby o 
tomto odstavci diskutovaly ve své skupině a pak 
řekly ostatním dětem, co se dozvěděly. Každému 
dítěti dejte list papíru a vyzvěte je, ať nakreslí, co 
je dobré dělat o sabatu. Požádejte několik dětí, aby 
své obrázky ukázaly ostatním dětem v Primárkách. 
Povzbuďte je, aby se o to, čemu se naučily, podělily 
doma s rodinou.

Pomozte porozumět nauce (činnost na zá-
kladě verše z písem): Před Primárkami si připravte 
košík naplněný kousky papíru, jež budou v této 
činnosti představovat mannu. Na tabuli napište 
tyto otázky:

Jaké jídlo opatřil Pán Izraelitům v pustině?
Kolik si mohli každý den nasbírat?

Co měli dělat šestý den?
Co bylo o sabatu jiné?

Požádejte děti, ať dávají pozor na odpovědi, až jim 
budete příběh o tom, jak Izraelité sbírali mannu, 
vyprávět (viz Exodus 16:11–31). Požádejte je, ať se 
postaví, až uslyší odpověď na některou otázku. Ať 
jedno dítě část příběhu, která odpovídá na danou 
otázku, převypráví. Pak vyprávějte příběh dál. Až 
ho dovyprávíte, hovořte s dětmi o tom, proč Pán ne-
chtěl, aby Izraelité sbírali mannu o sabatu. Požádejte 
děti, aby zavřely oči a předstíraly, že spí. Rychle po 
místnosti rozložte „mannu“. Řekněte dětem, ať ote-
vřou oči a seberou si svůj díl manny (jeden nebo dva 
kusy). Požádejte děti, aby mannu uložily zpět do 
koše. Při tom každé dítě požádejte, aby jmenovalo 
nějaký vhodný způsob svěcení dne sabatu.

Náměty pro vedoucí hudby

Chcete-li dětem pomoci naučit se píseň „Chci být 
laskavý“ (PPD, 58), můžete to udělat takto:

• Píseň dětem zazpívejte. Vyzvěte je, aby počí-
taly na prstech, kolikrát zazpíváte slovo láska 
nebo laskavý. Zazpívejte píseň znovu a požá-
dejte děti, aby při tom tleskaly do rytmu.

• Po místnosti vystavte jednoduché obrázky 
s klíčovými slovy z každé části písně (například 
být laskavý, chvályhodný, láska k druhému, lásku 
projevte, srdce dejte a krásnější svět), přičemž 

přední stěnu místnosti nechte volnou. Požá-
dejte děti, aby poslouchaly, a začněte píseň 
zpívat. Vybídněte je, aby ukázaly na obrázek, 
o kterém si myslí, že odpovídá slovům, která 
zpíváte. Požádejte jedno dítě, aby ho přeneslo 
na přední stěnu. Ať všichni zazpívají píseň až 
k tomuto místu. Zpívejte dál a tuto činnost 
zopakujte se všemi dalšími obrázky. Pak ať děti 
zazpívají celou píseň ještě několikrát. Vydejte 
krátké svědectví o tom, jak je důležité snažit se 
být laskavý.  

lásku projevteláska jednoho  
ke druhému

srdce  
dejte

Ježíš 

být laskavý

Obrázky jsou k dispozici na adrese sharingtime .lds .org.
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Září Desatero přikázání mě učí 
mít rád Boha a Jeho děti
„Miluješ-li mne, budeš mi sloužiti a zachovávati všechna přikázání má.“ (NaS 42:29.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Když dodržujeme přikázání, získáváme požehnání.

Představte nauku (názorná ukázka): Požádejte 
nějakou matku, aby na společné zaměstnání při-
nesla své děťátko. Vybídněte děti, aby jmenovaly 
několik pravidel, která pomáhají zajistit, aby bylo 
miminko v bezpečí. Řekněte dětem, že všichni 
jsme děti Nebeského Otce; má nás rád a dává nám 
pravidla neboli přikázání, která nám přinášejí 
bezpečí a radost. Ukažte obrázek Mojžíše a De-
satera přikázání a stručně dětem vyprávějte, jak 
Mojžíš přikázání obdržel (viz Exodus 19–20).

Pomozte porozumět nauce (zpěv písní): 
Na tabuli umístěte tyto tři výrazy: „Vážit si Boha 
a uctívat Ho“, „Mít úctu k rodičům“ a „Vážit si 
druhých“. Řekněte dětem, že Desatero přikázání 
můžeme rozdělit na tyto tři kategorie. Rozdělte 
děti do skupin a každé skupině zadejte nějakou 
píseň, která se vztahuje k dané kategorii. Požádejte 
jednotlivé skupiny, aby se rozhodly, kdo bude tuto 
píseň zpívat (například jen chlapci, jen dívky nebo 
ti, kteří mají červené oblečení). Až píseň zazpívají, 
požádejte některé dítě, aby danou píseň umístilo 
do správné kategorie. Můžete použít například tyto 
písně: „Rychle poslechnu“ (PPD, 77), „Církev Ježíše 
Krista“ (PPD, 23) a „Chci být laskavý“ (PPD, 58).

Povzbuďte k uplatňování nauky (zpěv písně): 
Zazpívejte píseň „Drž se přikázání“ (PPD, 61) a 
požádejte děti, aby poslouchaly, co je nám slíbeno, 
když budeme dodržovat přikázání. Vybídněte je, 
aby řekly, jaká požehnání získají, když dodržují 
přikázání.

2. týden: Mám si vážit Boha a uctívat Ho.

Pomozte porozumět nauce a podněcujte 
její uplatňování (četba písem): Vysvětlete, že 
první čtyři přikázání, která Nebeský Otec dal 
Mojžíšovi, nás učí, že si máme vážit Boha a uctívat 
Ho. Na tabuli napište následující věty. Odkazy na 
verše z písem napište na čtyři lístky papíru.

 1. Nebudeš míti      jiných přede mnou.  
 (Exodus 20:3.)

 2. Neučiníš sobě     . (Exodus 20:4.)

 3. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého  
    . (Exodus 20:7.)

 4. Pomni na          , abys jej světil.  
(Exodus 20:8.)

Rozdělte děti do čtyř skupin. Každé skupině za-
dejte jeden odkaz na písma a požádejte je, aby 
verš přečetly a našly odpovídající větu na tabuli. 
Požádejte první skupinu, aby doplnila mezeru na 
tabuli a vedla ostatní děti při společném opakování 
věty. Diskutujte o významu tohoto přikázání, a ať 
děti navrhnou, co mohou dělat, aby ho dodržovaly. 
Jejich odpovědi pište na tabuli. Totéž udělejte se 
třemi dalšími skupinami. Povzbuďte děti, aby si 
vybraly jeden z návrhů na tabuli a příští týden na 
něm pracovaly.

Malé skupiny:  
Rozdělíte-li děti do skupin, 
může to více dětem umož-
nit, aby se aktivně zapojily 
do lekce.

Vážit si 
Boha a 

uctívat Ho

Vážit si 
druhých

Mít úctu 
k rodičům

Sobota Rychle  
poslechnu

Chci být  
laskavý

Můj otecCírkev  
Ježíše Krista
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Tip: Lekce, tak jak jsou 
napsané, možná neodrá-
žejí konkrétní potřeby 
vašich dětí. Vy jejich 
schopnostem a situaci 
rozumíte a můžete náměty 
pro společné zaměstnání 
upravit tak, aby byly 
ve vašich Primárkách 
efektivní.

3. týden: Mám mít úctu ke svým rodičům.

Představte nauku (učení se verše z písem na-
zpaměť): Krátce zopakujte přikázání, o kterých se 
děti učily minulý týden, a několik dětí požádejte, 
aby řekly, co dělaly pro to, aby podle nich žily. 
Rozdělte děti do čtyř skupin a každé skupině dejte 
jeden z pruhů papíru uvedených níže (viz Exodus 
20:12).

Vybídněte první skupinu, aby vstala a zopakovala 
slova na svém pruhu papíru. Ať se pak posadí a 
vystřídá ji další skupina. Požádejte skupiny, ať svůj 
pruh papíru pošlou další skupině, a tuto činnost 

opakujte, dokud všechny skupiny nepřečtou 
všechny pruhy papíru. Vybídněte všechny děti, 
aby vstaly a zopakovaly přikázání společně.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra): Roz-
dělte děti do skupin. Požádejte skupiny, aby pře-
mýšlely, co mohou dělat, aby měly úctu ke svým 
rodičům. Vybídněte skupiny, aby svou odpověď 
předvedly beze slov, a požádejte ostatní děti, ať há-
dají, co dělají. Když odpověď uhádnou, požádejte 
jedno dítě ze skupiny, aby jejich myšlenku napsalo 
na tabuli.

4. týden: Mám si vážit druhých.

Představte nauku (diskuse o úctě): Řekněte 
dětem, že dnes přijde do Primárek jeden velmi 
důležitý člověk. Požádejte děti, aby předvedly, jak 
mu mohou projevit úctu. Nechte je hádat, kdo 
to může být. Broukejte si píseň „Jsem dítě Boží“ 
a při tom připíchněte každému dítěti papírovou 
hvězdu. Vysvětlete, že každý člověk je důležitý 
a že se máme ke všem lidem chovat s úctou. 
Řekněte dětem, že několik přikázání z Desatera 
nás učí, jak si máme druhých vážit.

Pomozte porozumět nauce (diskuse o mode-
lových situacích): Vysvětlete, že Desatero přikázání 
nás učí, že nemáme krást ani lhát; toto je jeden 
způsob, jak si druhých lidí vážíme. Připravte ně-
kolik modelových situací (viz UNVP, 167–168), 
v nichž se děti budou muset rozhodnout, zda se 
zachovají poctivě. Rozdělte děti do skupin a každé 
skupině zadejte několik modelových situací. Požá-
dejte je, aby si všechny modelové situace přečetly a 
aby diskutovaly o tom, jak se mohou v každé situ-
aci zachovat poctivě.

Vyhledávejte příležitosti k tomu,  
abyste každému dítěti mohli vyjádřit lásku. 
Budete-li vyjadřovat lásku těm, které učíte, 

stanou se vnímavější vůči Duchu a budou  
se učit s větším nadšením (viz UNVP, 31).

ať se prodlejí  
dnové tvoji

kterouž Hospodin 
Bůh tvůj dá tobě.

Cti otce svého  
i matku svou, 

na zemi,

Pruhy papíru jsou k dispozici na adrese sharingtime .lds .org.
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Otázky: Budete-li klást 
efektivní otázky, podnítí 
to děti k promyšleným 
odpovědím. Vyhýbejte se 
otázkám, na které lze od-
povědět jen ano, nebo ne.

Požehnání kněžství jsou 
dostupná všem
„A také všichni ti, již přijímají toto kněžství, přijímají mne, praví Pán.“ (NaS 84:35.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Způsobilí mladí muži získávají kněžství, když je jim 12 let.

Představte nauku (obrázek): Ukažte dětem 
obrázek, jak Kristus zavádí svátost. Vysvětlete, 
že Kristus dal svátost svým apoštolům a svým 
učedníkům v Knize Mormonově a požádal je, aby 
svátost žehnali a roznášeli, až odejde. Společně 
si přečtěte 3. Nefiho 18:5–6. Položte dětem např. 
tyto otázky: Kdo v dnešní době žehná svátost? 
Kdo svátost roznáší? Jakou moc musí člověk mít, 
aby mohl žehnat a roznášet svátost?

Pomozte porozumět nauce (diskuse o na-
uce): Vysvětlete, že kněžství je Boží moc určená 
pro službu a žehnání lidem na zemi. V posledních 
dnech nás Kristus poučil, že kněžství může mít 
každý muž, pokud splňuje dvě podmínky. První je 
dosažení určitého věku. Požádejte děti, aby vstaly, 
až vás uslyší říkat věk, kdy může chlapec obdržet 
kněžství. Pomalu počítejte od jedné do dvanácti. 
Řekněte dětem, že druhou podmínkou je to, že 

onen chlapec musí být způsobilý. Vysvětlete, co 
to znamená být způsobilý, a vysvětlete, že chlapci 
i dívky mohou používat „Má měřítka evangelia“, 
která jim pomohou poznat, jak žít způsobile.

Pomozte porozumět nauce (výuka pomocí 
fyzické činnosti): Rozdělte děti do skupin. Každé 
skupině zadejte jedno měřítko z „Mých měřítek 
evangelia“. Skupiny požádejte, aby vymyslely jed-
noduchý pohyb, který představuje jejich měřítko. 
Řekněte několik slov, kterými měřítko určíte, a po-
žádejte, ať se odpovídající skupina postaví a před-
vede svůj pohyb. To opakujte, dokud se všechny 
skupiny nevystřídají. Vysvětlete, že život podle 
těchto měřítek pomáhá chlapcům zůstat způso-
bilými k tomu, aby mohli mít kněžství a obdržet 
kněžské obřady, a dívkám pomáhá zůstat způsobi-
lými, aby mohly přijmout kněžské obřady, jako je 
křest a chrámové obřady. 

2. týden: Prostřednictvím kněžství získáváme obřady spasení.

Představte nauku (názorná ukázka): Požádejte 
jedno dítě, aby podrželo otevřený deštník. Ať se 
pod něj postaví několik dětí. Přirovnejte deštník 
ke kněžství. Vysvětlete, že kdyby pršelo, všechny 
děti pod deštníkem by získaly požehnání toho, že 
jsou v suchu, nejen to jedno, které deštník drží. 
Podobně nám Bůh prostřednictvím svého kněž-
ství poskytuje způsob, jak mohou být požehnány 
všechny Jeho děti. Prostřednictvím kněžství přijí-
máme obřady spasení, které nám umožňují vrátit 
se k Bohu a znovu žít s Ním.

Tip: Buďte citliví 
k rodinné situaci dětí. 
Zdůrazněte, že kněžství 
žehná každému, mužům 
i ženám, a že děti, které 
v rodině nemají nositele 
kněžství, mohou dostat 
požehnání od domácích 
učitelů, příbuzných nebo 
vedoucích Církve.

Názorné pomůcky můžete využít 
k podnícení zájmu, k zaměření 
pozornosti dětí nebo k seznámení 
s nějakou zásadou evangelia.

Říjen
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Křest

Pomůžete-li dětem aktivně 
se zapojit do lekce, 

pomůže jim to osvojit si 
nauku, které se učí.

Pomozte porozumět nauce (sestavování sklá-
dačky): Na jednotlivé kousky papíru napište tyto 
pojmy: křest, konfirmace, vysvěcení ke kněžství (pro 
muže), chrámové obdarování, a chrámové pečetění. 
Každý kousek papíru rozstříhejte tak, aby vznikla 
skládačka. Stručně dětem vysvětlete, co je to obřad 
(posvátný úkon, který má duchovní význam), a ře-
kněte dětem, že některé kněžské obřady jsou nutné 

pro to, abychom se mohli 
vrátit k Nebeskému Otci 
a žít s Ním. Na tabuli na-
kreslete pět schodů a na 
nejvyšší schod umístěte 
obrázek Ježíše Krista. 
Rozdělte děti do pěti 
skupin a každé skupině 
dejte jeden díl skládačky, 
kterou jste vyrobili. Po-
žádejte je, aby sestavily 
své skládačky a aby pak 
ostatním dětem řekly, co o tomto obřadu vědí. Ať 
skupiny umístí své složené skládačky ve správném 
pořadí na schody na tabuli.

3. týden: Skrze kněžská požehnání mohu získat posilující moc.

Představte nauku (diskuse o nauce): Požá-
dejte děti, aby zvedly ruce a podívaly se na ně. 
Zeptejte se jich, jak jim jejich ruce pomáhají při 
hraní, práci nebo při tom, když se připravují na 
shromáždění. Vybídněte je, aby své odpovědi 
předvedly beze slov. Pak se jich zeptejte, jak 
lidé mohou svýma rukama pomáhat druhým. 
 Vysvětlete, že nositelé kněžství mohou svýma 
rukama dávat požehnání, která nám pomáhají 
a posilují nás.

Pomozte porozumět nauce a podněcujte 
její uplatňování (obrázky a sdílení zkušeností): 
Rozmístěte po třídě obrázky svátosti, křtu, kon-
firmace, požehnání dítěte a žehnání nemocným 
a vysvětlete, co se na každém obrázku odehrává. 
Vybídněte děti, aby si na list papíru obkreslily obě 
ruce a aby je pak vystřihly. Ať se na přední stranu 
obou papírových rukou podepíší. Vybídněte je, aby 
jednu svou papírovou ruku připevnily pomocí le-
picí pásky k obrázku, který znázorňuje požehnání 
nebo obřad, který přijaly z rukou nějakého nositele 
kněžství. Vyberte několik rukou a vyzvěte tyto děti, 
aby řekly, jak jim kněžství požehnalo a posílilo je. 

Vyprávějte pří-
běh z 3. Nefiho 
17:11–25 o tom, 
jak Ježíš žehnal 
dětem. Dopředu 
místnosti umís-
těte obrázek 
Ježíše s dětmi a 
vybídněte děti, 
aby každé svou 
druhou papírovou 
ruku přilepilo do 
blízkosti tohoto 
obrázku. Vysvět-
lete, že nositelé 
kněžství mají moc 
jednat ve jménu 
Ježíše Krista; mo-
hou nám žehnat 
tak, jako by to 
dělal Ježíš, kdyby 
tady byl.

4. týden: Až budu starší, budu moci jít do chrámu a přijmout obřady za 
své předky.

Představte nauku a pomozte porozumět 
nauce (vybarvování): Připomeňte dětem, že než 
se budeme moci vrátit k Nebeskému Otci a žít 
s Ním, je nutné, abychom přijali určité kněžské 
obřady. Požádejte je, aby některé tyto obřady 
jmenovaly. Vysvětlete, že mnoho lidí zemřelo 
bez možnosti tyto obřady přijmout a že tito lidé 
potřebují naši pomoc. Řekněte dětem o některém 
svém předkovi, který zemřel předtím, než tyto 
obřady přijal. Každému dítěti dejte jednoduchou 

postavu člověka vystřiženou z papíru. Požádejte 
je, aby na jednu její stranu nakreslily sebe a aby 
na druhou stranu nakreslily obrázek člověka, o 
kterém jste jim vyprávěli. (Pokud děti znají ně-
koho ze svých předků, kdo zemřel, aniž by přijal 
kněžské obřady, mohou nakreslit tohoto člověka.) 
Ať zopakují téma pro tento týden a při tom před 
sebou drží svého člověka z papíru. Požádejte je, 
aby ukázaly obrázek sebe, až budou mluvit o sobě, 
a obrázek předka, až budou říkat slovo „předky“.

Prostřednictvím 
KNĚŽSTVÍ  

získáváme obřady 
spasení

Křest

Konfirmace

Vysvěcení  
ke kněžství

Chrámové 
obdarování

Chrámové 
pečetění

Pruhy papíru jsou k dispozici na 
adrese sharingtime .lds .org.



Listopad Již nyní se mohu rozhodnout, 
že budu misionářem
„Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Mohu být misionářem tím, že sloužím druhým.

Pomozte porozumět nauce (hraní scének): 
Přečtěte Matouše 25:34–40 a vysvětlete, že když 
sloužíme druhým, sloužíme tím i Nebeskému 
Otci (viz Mosiáš 2:17), a že služba nám přináší 
štěstí a pomáhá 
nám v tom, 
abychom mohli 
jednou znovu 
žít s Bohem. Ať 
několik dětí za-
hraje scénku o 
tom, jak někomu 
slouží, napří-
klad dají jídlo 
někomu, kdo má 
hlad, spřátelí se 
s někým, kdo je 
osamělý, nebo 
navštíví někoho, 
kdo je nemocný. 
Ať ostatní děti há-
dají, o co v jednotlivých scénkách jde. Ukažte ob-
rázek misionářů. Zeptejte se, jak misionáři slouží 
Bohu. Vysvětlete, že když sloužíme druhým, jsme 
tím také misionáři.

Povzbuďte k uplatňování nauky (hra): Vy-
robte herní desku s dráhou tvořenou políčky šesti 
různých barev, které vedou k obrázku Ježíše. Při-
pravte papírové kolo se šipkou rozdělené na šest 

dílů, jejichž barvy 
odpovídají barvám 
na herní desce. Na 
jednotlivé barvy 
napište jména lidí, 
kterým děti mo-
hou sloužit, jako 
například někdo 
z rodičů, kamarádů 
nebo lidí ze soused-
ství. Vyberte jedno 
dítě, aby zatočilo 
šipkou a řeklo, jak 
může sloužit člo-
věku, na kterého 
šipka ukázala. Pak 

dítě může posunout fi-
gurku na další políčko stejné barvy, na kterou uká-
zala šipka. Toto zopakujte s dalšími dětmi, dokud 
figurka nedojde k obrázku Spasitele. Připomeňte 
dětem, že když sloužíme druhým, sloužíme Bohu. 
Zazpívejte píseň „Když pomáháme“ (PPD, 79).

2. týden: Mohu být misionářem tím, že jsem dobrým příkladem.

Představte nauku (názorná ukázka): Před 
Primárkami postavte stavbu z kostek a zakryjte 
ji tak, aby ji děti nemohly vidět. (Nemáte-li 
k dispozici kostky, můžete na tabuli nakreslit 
obrázek a zakrýt ho listem papíru.) Popište, jak 
zakrytá stavba vypadá a jak jste ji stavěli. Pak 
dejte několika dětem kostky a požádejte je, aby 
se pokusily postavit stejnou stavbu jako vy. Až 
skončí, odkryjte svou stavbu a řekněte, čím se obě 
liší. Požádejte děti, aby se dívaly na vaši stavbu a 
podle toho upravily tu svou. Vysvětlete, že často 
je mnoho věcí jednodušších, když se můžete řídit 
nějakým příkladem.

Využijte příležitosti k tomu, 
abyste děti povzbudili 
k přemýšlení. Budete-li 
jejich mysl podněcovat 
otázkami a situacemi 
úměrnými jejich věku, 
pomůžete jim v učení.

Hry: Hry dodávají lekcím 
pestrost, umožňují dětem 
vzájemně reagovat a zá-
bavnou formou upevňují 
znalost zásady evangelia, 
které učíte.
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Když sloužím své rodině a 
druhým lidem, sloužím Bohu.

Herní deska a kolo se šipkou jsou k dispozici na adrese sharingtime .lds .org.
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Naplánujte si, jak upoutáte 
pozornost dětí na začátku 
nějaké činnosti. Například 
v této činnosti vzbudíte 
zájem dětí tím, že budou 
zvědavé, co vyndáte 
z brašny.

Pomozte porozumět nauce a podněcujte 
její uplatňování (naslouchání příběhům a  
zpěv písní): Ukažte obrázky a stručně vyprávějte 
několik příběhů z písem, v nichž byli mladí lidé 
dobrým příkladem druhým (například, jak Daniel 
a jeho přátelé odmítli pít královo víno [viz Daniel 
1:5–16]; Sidrach, Mizach a Abdenágo [viz  Daniel 
3:4–29]; a Daniel ve lví jámě [viz Daniel 6]). 
Ukažte obrázek misionářů a zeptejte se dětí,  
v čem jsou misionáři pro druhé 
dobrým příkladem. 
Vysvětlete, že když 
jsme pro druhé 
dobrým příkladem, 
jsme tím pro ně i 
misionáři, protože 
náš příklad jim může 

pomoci rozvinout touhu dozvědět se něco více o 
Ježíši Kristu. Vyprávějte o několika případech, kdy 
jste byli svědky toho, jak děti z vašeho sboru nebo 
odbočky byly pro druhé dobrým příkladem.

Požádejte děti, aby zazpívaly píseň „Chci být las-
kavý“ (PPD, 58). Až budou děti zpívat, ať si mezi 
sebou posílají sluníčko vyrobené z papíru. Po-
každé, když dozpívají, požádejte dítě, které právě 
sluníčko drží, aby řeklo, jak může být dobrým pří-
kladem (například tím, že bude laskavé, bude říkat 
pravdu nebo pozve kamarády na Primárky).

Vybídněte děti, ať si všechny také vyrobí své papí-
rové sluníčko a ať na ně napíší „Mohu být zářným 
příkladem“. Ať děti své sluníčko zvednou a při tom 
zazpívají píseň „Chci být laskavý“ (PPD, 58) nebo 
„Jsem dítě Boží“ (PPD, 1).

3. týden: Mohu své kamarády učit o Ježíši Kristu a o Jeho Církvi.

Představte nauku (názorná ukázka): Potřeste 
si rukou s jedním nebo více dětmi a zahrajte 
scénku, jako byste je zvali do Primárek a k tomu, 
aby se učily o Ježíšovi. Vyzvěte ty, které pozvání 
již přijaly, aby pozvaly další, dokud nebudou 
pozvány všechny děti. Vysvětlete, že Pán si přeje, 
abychom všichni byli misionáři tím, že budeme 
své kamarády učit o Ježíši Kristu a o Jeho Církvi.

Pomozte porozumět nauce (poslouchání 
příběhu): Podělte se o příběh, který vyprávěl presi-
dent Spencer W. Kimball o tom, jak jeden chlapec 
z Primárek byl dobrým příkladem: Jeden muž se 
tohoto chlapce cestou vlakem zeptal na mormon-
skou Církev. Chlapec mu odříkal všechny Články 

víry. To, že tento malý chlapec věděl, čemu věří, 
udělalo na muže takový dojem, že odjel do Salt 
Lake City a chtěl se o Církvi dozvědět více. (Viz 
Conference Report, Oct. 1975, 117–119; nebo 
Ensign, Nov. 1975, 77–79.) Vysvětlete, že to, že se 
učíme Články víry, nám může pomoci být misio-
náři již nyní.

Povzbuďte k uplatňování nauky (opakování 
si Článků víry): Připravte 13 lístků papíru s čísly 
od 1 do 13. Rozdělte děti do skupin. Ať si každá 
skupina vybere jeden lístek a společně se snaží 
naučit článek víry, který odpovídá danému číslu. 
Až budou všechny skupiny hotové, ať ho odříkají 
ostatním dětem a pak ať si vezmou další lístek. Po-
kračujte v této činnosti podle časových možností. 

4. týden: Již nyní se mohu připravovat na službu na misii na plný úvazek.

Představte nauku (předměty související s misi-
onářskou prací): Připravte si menší brašnu nebo 
zavazadlo s věcmi, které používají misionáři na 
plný úvazek, jako jsou společenská obuv, kravata 
a písma. Vybídněte několik dětí, aby věci z brašny 
vyndaly a ukázaly je ostatním dětem. Zeptejte se 
dětí, proč nestačí mít jen tyto věci, když se někdo 
chce připravit na misii. Přečtěte dětem Nauku a 
smlouvy 84:62 a vybídněte je, aby při tom určily 
ještě něco dalšího, co potřebuje každý misionář 
(svědectví). Vydejte svědectví o tom, jak je důle-
žité, aby člověk získal osobní svědectví.

Pomozte porozumět nauce (prohlížení ob-
rázků a odpovídání na otázky): Pomozte dětem 
pochopit základní prvky svědectví. Vystavte 
obrázky, které představují několik těchto prvků 
(například, že Nebeský Otec nás má rád, že Ježíš 
Kristus je náš Spasitel, že Joseph Smith je prorok, 
že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
je Pánova pravá Církev a že jsme vedeni žijícím 

prorokem). Položte ohledně každého obrázku 
několik otázek, například: Co nebo kdo je to? Co 
o tom víte? Jak můžete posílit své svědectví o této 
věci? Požádejte děti, aby jmenovaly lidi, se kterými 
se mohou o své svědectví podělit. Vydejte dětem 
svědectví, že když se budou s druhými dělit o to, 
co vědí, jejich svědectví poroste a budou se tak při-
pravovat na službu na misii.

Tip: Lekce pro společné 
zaměstnání můžete doplnit 
veršem z písem na každý 
měsíc. V místnosti Primá-
rek také můžete vystavit 
téma společného zaměst-
nání pro daný měsíc.
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Ježíš Kristus je Syn Boží
„Vizte, jsem Ježíš Kristus, Syn Boží. Já jsem život a světlo světa.“ (NaS 11:28.)
Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Každý týden si naplánujte, jak dětem 1) nauku 
představíte, 2) jak jim pomůžete ji pochopit a 3) jak jim pomůžete ji uplatňovat v životě. Položte 
si otázku: „Co budou děti dělat, aby se dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit 
Ducha?“

1. týden: Nebeský Otec poslal svého Syna na zem.

Představte nauku (opakování říkanky): Několi-
krát s dětmi přeříkejte tuto říkanku: 

Nebeský Otec poslal svého Syna na zem.
Přišel jako miminko. (dělejte, jako byste chovali mi-

minko v náručí)
Vyrostl tak jako vy a já. (ohněte se v pase a pomalu se 

napřimujte)
Protože nás miloval, (ruce na srdce) zemřel pro nás. 

(sedněte si)
Protože byl vzkříšen, budeme znovu žít! (znovu se 

postavte)

Vysvětlete, že v písmech nám Ježíš říká, že je Syn 
Boží. Přečtěte si společně Nauku a smlouvy 11:28. 
(Menší děti můžete vyzvat, aby řekly jen „Syn 
Boží“, až budete číst tuto část verše.)

Pomozte porozumět nauce (kreslení a na-
slouchání příběhu): Ať všechny děti nakreslí 
nějakou scénu nebo osobu z příběhu o narození 
Ježíše Krista (například Marii, Jozefa nebo pastýře). 
 Převyprávějte příběh z Lukáše 2:4–17 a Matouše 
2:1–12. Vybídněte děti, aby v odpovídajícím 
okamžiku příběhu zvedly svůj obrázek. Při této 
činnosti můžete zpívat vánoční písně ze Zpěvníku 
náboženských písní a písní pro děti. Náměty, jak pou-
žívat hudbu při výuce, najdete v UNVP, 163–165.

2. týden: Ježíš prospíval moudrostí, a [postavou], a milostí, u Boha i u lidí.

Představte nauku (učení se verše z písem na-
zpaměť): Vystavte obrázky znázorňující Krista, 
jak rostl z dítěte v dospělého. Požádejte děti, aby 
řekly, čemu nás tyto obrázky učí o Ježíšovi. Po-
mozte dětem naučit se nazpaměť Lukáše 2:52, a 
to tak, že pomocí jednoduchých pohybů znázor-
níte, jak Ježíš rostl: moudrostí (ukažte si na hlavu), 
postavou (napněte svaly na paži), a milostí u Boha 
(založte si ruce) a u lidí (zamávejte kamarádovi).

Povzbuďte k uplatňování nauky (četba pí-
sem a účast na činnostech): Rozdělte místnost na 
čtyři části a do každé z nich umístěte po jednom 
tyto nápisy: Ježíš prospíval moudrostí – NaS 88:118; 
Ježíš prospíval postavou – NaS 89:20; Ježíš prospíval 
milostí u Boha – NaS 88:63; Ježíš prospíval milostí u 
lidí – Přísloví 18:24. Pro každou část si připravte 
nějakou jednoduchou činnost, například otázky o 
Nebeském Otci a Jeho přikázáních úměrné věku 
dětí („moudrost“), měřicí pásku k zaznamenání 
výšky jednotlivých dětí a papír na kreslení obrázků 
zdravého jídla („postava“) a příběhy z časopisu 

Umožníte-li dětem podílet 
se na vyprávění příběhu, 

pomůže jim to zapojit 
se a udržet pozornost.

V této činnosti mohou děti najít vztah k Ježíši Kristu díky 
poznání, že rostl stejným způsobem jako ony.

Ježíš 
prospíval 
postavou

Ježíš  
prospíval 

milostí u Boha

Prosinec



25

Friend nebo Liahona o svědectví a přátelství („mi-
lost u Boha“ a „milost u lidí“). Vysvětlete, že my 
všichni rosteme stejně jako Ježíš – „moudrostí, a 
[postavou], a milostí, u Boha i u lidí“ (Lukáš 2:52). 
Rozdělte děti do čtyř skupin a požádejte někoho 

z dospělých, aby dovedl každou skupinu k jed-
nomu z nápisů, u něhož si společně přečtou verš 
a provedou danou činnost. Pusťte potichu hudbu, 
až budou děti hotové a budou moci přejít k další 
značce.

3. týden: Ježíš Kristus je světlo a život světa. 

Představte nauku (činnost na základě písem): 
Na protilehlé strany místnosti umístěte obrázky 
Kristova narození a smrti. Řekněte dětem, že jim 
přečtete několik veršů z písem, které budou buď o 
znameních Ježíšova narození, nebo o znameních 
Jeho smrti. Požádejte děti, aby se otočily čelem 
k obrázku, který se hodí k verši, který zrovna 
čtete. (Máte-li v Primárkách málo dětí, můžete 
děti požádat, aby k obrázkům chodily.) Přečtěte 
3. Nefiho 1:15, 19, 21; 8:20, 22–23. Diskutujte o 
tom, jak Ježíš Kristus přinesl světu světlo. Požá-
dejte děti, aby si zakryly oči a představily si, jak 
by mohlo být obtížné, kdyby musely žít bez světla. 
Tyto obtíže přirovnejte k těm, kterým bychom 
museli čelit, kdybychom neměli evangelium Ježíše 
Krista. Přečtěte Jana 8:12 a vybídněte děti, aby při 
čtení dávaly pozor na to, co musíme dělat, aby-
chom nechodili ve tmě.

Pomozte porozumět nauce (hra s hádankou): 
Vysvětlete, že je mnoho symbolů, které nám po-
máhají pamatovat na to, že Ježíš je světlo světa. 
Některé tyto symboly se používají o Vánocích. 
Několik těchto symbolů (například svíčky, papí-
rovou hvězdu nebo světelnou dekoraci) vložte do 
brašny. Požádejte jedno dítě, aby sáhlo do brašny, 
bez dívání ohmatalo jeden předmět, zkusilo uhád-
nout, co to je, a pak ho ukázalo ostatním dětem. 
Požádejte dítě, aby jmenovalo něco, co Ježíš Kristus 
udělal, aby do našeho života přinesl světlo. Totéž 
udělejte s ostatními předměty.

Povzbuďte k uplatňování nauky (kreslení): 
Dejte každému dítěti sluníčko z papíru. Ať napíší 
nebo nakreslí, jak budou následovat světlo Ježíše 
Krista. Povzbuďte je, aby se o své nápady podělily 
doma s rodinou.

4. týden: Joseph Smith viděl Ježíše Krista a svědčil o Něm.

Pomozte porozumět nauce (rozbalování 
dárků): Zabalte jako dárek obrázek Prvního vi-
dění. Vysvětlete, že mnoho lidí si při oslavách 
narozenin dává dárky. Zeptejte se, čí narozeniny 
slavíme o Vánocích. Vysvětlete, že v prosinci má 
narozeniny ještě jedna významná osoba. Vybíd-
něte nějaké dítě, aby dárek rozbalilo a odhalilo, 
kdo to je. Řekněte dětem, že 23. prosince se na-
rodil Joseph Smith. Diskutujte o Prvním vidění 
a vysvětlete, že díky tomu, že Joseph Smith viděl 
Ježíše Krista a svědčil o Něm, jsme dostali důležité 
dary. Na tabuli napište: „Dary, které jsme dostali 
díky tomu, že Joseph Smith viděl Ježíše Krista a 
svědčil o Něm.“ Připravte čtyři velké listy papíru 
a na každý z nich napište název jednoho z těchto 
darů: „Máme Knihu Mormonovu.“ „Máme dnes na 
zemi pravou Církev.“ „Máme kněžství.“ „Víme, že 
Nebeský Otec slyší modlitby a odpovídá na ně.“

Rozdělte děti do čtyř skupin. Každé skupině dejte 
jeden z těchto papírů a požádejte je, aby na něj 
tento dar nakreslily. Požádejte je, aby svůj obrázek 
daly jako dárek jiné skupině. Jednotlivé skupiny 
vyzvěte, aby svůj dar ukázaly ostatním dětem, 
 vysvětlily ho a pak obrázek umístily na tabuli.

Povzbuďte k uplatňování nauky (vydávání 
svědectví o Ježíši Kristu): Ať děti zavřou oči a za-
myslí se nad někým, s kým by se mohly podělit 
o dar evangelia. Řekněte jim, že mohou být jako 
Joseph Smith a svědčit o Ježíši Kristu.

Opakování: Měsíc prosi-
nec je vhodnou dobou pro 
opakování. Můžete zopa-
kovat činnost z některé 
předchozí lekce, vybídnout 
děti, aby řekly, jak žily 
podle určité nauky během 
týdne, nebo se zeptat, jak 
se o tuto nauku podělily 
doma se svou rodinou.

Dary, které jsme dostali díky 
tomu, že Joseph Smith viděl 

Ježíše Krista a svědčil o Něm

Máme Knihu 
Mormonovu.

Máme dnes na 
zemi pravou 

Církev.

Víme, že Nebeský 
Otec slyší  
modlitby a  

odpovídá na ně.

Máme kněžství.

Pruhy papíru jsou k dispozici na 
adrese sharingtime .lds .org.

Kresba sluníčka je k dispozici na 
adrese sharingtime .lds .org.
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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 metody vám pomohou učit děti evangeliu pomocí hudby. Příklady vám pomohou 
s písněmi navrženými v této osnově. Další náměty najdete v osnovách pro roky 2010 a 2011 
v části „Jak používat hudbu v Primárkách“.

Výuka evangelia pomocí hudby

Některé z nejpůsobivějších lekcí pro děti v Primár-
kách jsou učeny prostřednictvím hudby. „Hudba 
může prohloubit jejich chápání zásad evangelia 
a posílit jejich svědectví.“ (UNVP, 165.) Dětem 
můžete položit otázky ohledně dané písně, které 
jim pomohou porozumět významu této písně. 
Například píseň „Hlas tichý, hlas jemný“ (PPD, 35) 
nás učí, že při rozhodování nejsme v životě sami; 
Duch Svatý nás povede, abychom se rozhodovali 
spravedlivě. Nakreslete na tabuli obrys tří štítů 
RSS a dovnitř napište tyto otázky: „Kdo mě po-
vede, abych se rozhodoval správně?“ „Kdy dostanu 
pomoc?“ a „Co je mi slíbeno, když se rozhoduji 

správně?“ Ukažte na první štít, přečtěte společně 
otázku a požádejte děti, aby dávaly pozor, až bu-
dete zpívat, a aby vstaly, až uslyší odpověď. Ať si 
děti tuto odpověď s vámi ještě několikrát zazpí-
vají. To dětem pomůže spojit si slova s melodií. 
Totéž udělejte s ostatními otázkami. Pohovořte 
o slovních spojeních nebo slovech, která mohou 
být pro děti obtížně srozumitelná. Zazpívejte ce-
lou píseň a připomeňte dětem, že když ji zpívají, 
vydávají svědectví o tom, že Svatý Duch nám po-
máhá, pokud Mu nasloucháme a rozhodujeme se 
správně.

Do hudebních činností zapojte všechny děti

Na hudbu reagují děti všech věkových kategorií a 
schopností a rády se zapojují do hudebních čin-
ností. Rytmus v písních dětem pomáhá zapama-
tovat si, co zpívají a co vyjadřují slova písně. Při 
zpěvu písně „Správně zkus žít“ (ZNPPD 2, č. 66) 
můžete obměnit tempo a hlasitost. Můžete použít 
hudební termíny jako je legato (pomalu a plynule) 
a staccato (rychle a sekaně) a nechat děti zazpívat 
danou píseň oběma způsoby.

Děti se také rády zapojují pomocí pohybu, napří-
klad tleskáním do rytmu nebo spojováním slov 
s pohyby rukou. Pohyby rukou v písni „Moudrý 

muž a hloupý muž“ (PPD, 92) dětem pomohou 
soustředit se na slova písně. Pohyby můžete použít 
také při zpěvu „Nefiho odvahy“ (PPD, 38). Napří-
klad můžete děti požádat, aby při zpěvu slova „Pů-
jdu“ předváděly, že v jedné ruce drží štít, aby při 
slovech „udělám, co přikazuje Pán“ předváděly, že 
nad hlavou drží napřažený meč, a aby při slovech 
„já vím, že Pán už najde cestu, já ho poslechnu“ 
pochodovaly na místě. Vybídněte děti, aby samy 
vymyslely vhodné pohyby k libovolné písni (ně-
které pohyby možná nebudou vhodné pro vystou-
pení na shromáždění svátosti).

Pokládejte otázky: Děti 
zapojujte pomocí otázek. 
Otázky dětem pomohou 
více se soustředit při na-
slouchání a zlepší jejich 
chápání zásad evangelia. 
Pamatujte na to, abyste 
otázky formulovali tak, 
aby děti mohly odpověď 
objevit při zpěvu písně.

Zdůrazňujte zásady 
evangelia: Používání 
hudby při společném 
zaměstnání pomáhá zdů-
raznit zásady vyučované 
předsednictvem Primárek. 
„Hudba nabízí skvělé 
příležitosti, jak do vašich 
lekcí přivolat Ducha 
Páně. Hudba nám pomáhá 
vyjádřit pocity, které se 
nám možná obtížně vyjad-
řují mluveným slovem.“ 
 (Příručka pro výuku 
[2001], 10.)
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Tip: Povzbuzujte děti, aby 
písně Primárek zpívaly 
na rodinných domácích 
večerech, při studiu písem 
a při jiných vhodných 
příležitostech.

Opakováním písní zdůrazňujte zásady evangelia

Když učíte děti nějaké písni, bude třeba ji často 
opakovat, aby se jí děti naučily. Také bude třeba 
tyto písně opakovat během celého roku, aby si 
je děti oživovaly v paměti. Až se děti nějakou 
píseň naučí, opakujte ji a zpívejte ji mnoha zá-
bavnými způsoby. Ve zpívání písní pokračujte i 
po  vystoupení na shromáždění svátosti, aby si je 
děti zapamatovaly. Písně, které si přejete s dětmi 
opakovat, můžete napsat na různé předměty (na-
příklad na květiny ve sklenici, na papírové rybky 
v rybníčku, na pera na papouškovi, na listy na 
stromě nebo na srdíčka přilepená kolem dokola 
celé místnosti). Požádejte děti, aby si vybraly vždy 
jednu věc, a pak si píseň zazpívejte. Dále je uve-
deno několik dalších námětů, jak písně opakovat 
(vizuální pomůcky jsou k dispozici na adrese  
sharingtime.lds.org):

• Kostka ke zpívání: Vyrobte kostku a na každou 
stranu napište nějaký jiný pohyb. Požádejte 
některé dítě, aby kostkou hodilo a určilo tak, 
jaký pohyb budou při písni dělat.

• Zpívají dívky/zpívají chlapci: Namalujte obrázek 
chlapce a obrázek dívky a každý zvlášť připev-
něte lepidlem nebo lepicí páskou na špejli. Při 
opakování písně obrázky vyměňujte a tak uka-
zujte, kdo má zpívat. Díky tomu budou děti 
aktivně zapojené.

• Zpívající loutky: Pro každé dítě okopírujte a 
vystřihněte jednu ilustraci ze strany 63 z pří-
ručky pro jesle Behold Your Little Ones a nechte 
děti, ať je vybarví. Připevníte-li tyto ilustrace 
lepidlem nebo lepicí páskou na papírové sáčky, 
vytvoříte tak loutky. Vybídněte děti, aby zpí-
valy společně se svými loutkami.

• Házení do košíku: Vybídněte jedno z dětí, 
aby hodilo sáček s fazolemi nebo zmačkaný 
papír do košíku. Pokud se mu to podaří na 
první pokus, ať zazpívá danou sloku jednou. 
 Potřebuje-li dva pokusy, ať ji zazpívá dvakrát,  
a tak dále.
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Výuka dětí s postižením
Spasitel učil: „Všechny děti tvé budou poučovány Pánem; a veliký bude pokoj dětí tvých.“ 
(3. Nefi 22:13.)
Vedoucí Primárek mají důležitou zodpovědnost učit evangeliu Ježíše Krista všechny děti, včetně 
dětí s postižením. Primárky jsou místem, kde má být každé dítě vítáno, milováno, vyživováno a 
zapojeno. V této atmosféře je pro všechny děti jednodušší porozumět lásce našeho Nebeského 
Otce a Ježíše Krista a pociťovat a rozpoznávat vliv Ducha Svatého.

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

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

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

 2. Raďte se s ostatními vedoucími a učiteli 
Primárek. Společně se modlete a pracujte na 
tom, abyste objevili, jak pomoci každému dí-
těti, aby se učilo evangeliu Ježíše Krista a cítilo 
se milováno.

 3. Raďte se s radou odbočky. Vedoucí 
kněžství a ostatní vedoucí pomocných organi-
zací mohou mít nápady, jak pomoci dětem se 
zvláštními potřebami. V jedné odbočce skupina 
vysokých kněží nabídla Primárkám, že jim 
každý týden pošle „dědečka“, který bude sedět 

s chlapcem postiženým autismem. (Nejlépe by 
to měl být každý týden tentýž člověk.) To to-
muto chlapci pomohlo soustředit se na lekci a 
pociťovat, že ho ostatní mají rádi.

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

Více informací, jak po-
moci dětem se zvláštními 
potřebami, najdete v pří-
ručce Učení, není většího 
povolání, 38–39 a na 
 adrese disabilities .lds .org.

Přizpůsobování lekcí: 
Možná bude třeba, abyste 
přizpůsobili společná 
 zaměstnání pro děti  
s postižením. Na adre se 
sharingtime .lds .org 
 najdete několik příkladů, 
jak to udělat.

Některé děti s postižením dobře reagují na 
vizuální pokyny. Používejte pokyny podobné 

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

Obrázky jsou k dispozici na adrese sharingtime .lds .org.
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	4. týden: Když se členové Církve v dnešní době rozhodují správně, získávají požehnání.

	Březen
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	2. týden: Když se dám pokřtít a konfirmovat, následuji Ježíšův příklad.
	3. týden: Duch Svatý mi může pomáhat.
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	2. týden: Prostřednictvím kněžství získáváme obřady spasení.
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	2. týden: Mohu být misionářem tím, že jsem dobrým příkladem.
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I Have a Body like 
Heavenly Father’s


I have two feet like 
Heavenly Father.


I have two hands like
Heavenly Father.


I have a face like 
Heavenly Father.


Mám tělo jako 
Nebeský Otec


Mám obličej jako 
Nebeský Otec.


Mám dvě ruce jako 
Nebeský Otec.


Mám dvě nohy jako 
Nebeský Otec.
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