
Pracovní list pro žáky 5.-6. ročníku předmětu Náboženství Odry. 

Distanční vyučování, metodika  
 

12. Křest Páně 

Milý žáku, milá žákyně, vítám tě v novém roce opět v krásném předmětu Náboženství. 

Tento předmět je krásný v tom, že poznáváme Toho, který si nás přál mít na světě a chce nás 

také tímto světem provázet. Nadále budeme výuku zvládat jako samostatnou práci doma, 

kterou vám rád budu připravovat. Doufám, že bude nejen poučná, ale také zábavná. 

Právě jsme oslavili Vánoce, slavnost Kristova narození 

na této zemi. Vánoční doba v kostele vždy končí svátkem 

Křtu Páně. Po smrt krále Heroda se Svatá Rodina vrátila 

z Egypta do Nazareta. Tam Ježíš vyrůstal, jako každý jiný 

člověk. Ve věku 30 let veřejně vystoupil. Shromáždil své 

učedníky, kázal o svém Otci, uzdravoval a konal zázraky. 

Vše začalo tím, že přišel k řece Jordánu, kde křtil muž, 

kterému říkali Jan Křtitel. Ten vyzýval lidi, aby vyznávali 

své hříchy a mluvil o příchodu Mesiáše. Tento příběh jistě 

znáš. Přečti jej ale nejdříve na 1. straně pracovního listu. 

Tvým 1. úkolem bude stručně přepsat událost Ježíšova křtu na vlny v řece Jordánu. Jako bys 

tam byl a někomu to chtěl povědět. Tvým 2. úkolem bude v biblickém textu podtrhnout, 

nebo jinak zvýraznit zmínku o tom, že se otevřelo nebe. Lidé vždy těmito slovy mysleli něco 

dobrého. Třeba, když po dlouhém suchu přišel déšť, říkali, že se otevřelo nebe. Stejně tak 

když po velké bouřce se oblaka rozestoupila a vysvitlo slunce. V Bibli tato slova znamenají, 

že cesta k Bohu je volná. S Ježíšem přišlo na zemi Boží království. Tím, že Ježíš vstoupil do 

Jordánu a nechal se od Jana pokřtít, nevyznává své hříchy jako ostatní, ale přijímá hříchy 

lidí na sebe. Tím se otevírá cesta spásy pro člověka. 

Na 2. straně pracovního listu vidíš událost Ježíšova křtu ve dvou soustředěných elipsách.  

Je to obraz Nejsvětější Trojice, která se nám při tom odhalila. Vnější elipsa se slovy „toho 

jsem si vyvolil“ znázorňuje Boha Otce, který u Jordánu promluvil, Vnitřní elipsa je oblast 

Duch svatého, který sestoupil z nebe v podobě holubice a v samotném středu je Boží Syn. 

Před ním stojí chlapec a zástup dalších lidí, kteří jsou zváni do nebe. Do elipsy kolem Ježíše 

proto napiš slova „i pro tebe se otevírá nebe“ a tři části obrazu lehce vybarvi jinou barvou. 

Pod hladinou řeky Jordánu je text, který hovoří o tom, co Ježíš dělal po křtu, když před tím 

nakrátko odešel na poušť. Nahoře listu pak najdeš různá pojmenování Ježíše. Pokus se 

poznat, která jména mu dali lidé (např. Rabbi – učitel) a podtrhni je modře. Jména, která o 

sobě pronesl sám Ježíš (např. já jsem světlo světa) a podtrhni je červeně. O každém z nich 

budeme přemýšlet následující hodiny. Už se na to těším. 

 



 

  



 


