
Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům dostal/a? Možná to bylo 
něco, o čem jsi ani nesnil/a. V této lekci se podíváme na úplně první 
Vánoce, kdy se narodil Pán Ježíš. Před narozením Pána Ježíše se 
však narodil ještě někdo jiný. Někdo, kdo byl opravdovou radostí 
pro své rodiče.

O:   Kdo byl králem, když se toto dítě narodilo? Zaškrtni správnou odpověď:

 César                    farao                 Herodes                Jakub

V těch dobách si mnozí lidé mysleli, že manželé, kteří nemohou mít děti, udělali něco špatného a znelíbili se 
Bohu. Přečti si ale 5. a 6. verš.

O:   Napiš VLASTNÍMI SLOVY, jakými lidmi Zachariáš a Alžběta byli: 

O:   Označ následující výroky jako P (pravdivé) či N (nepravdivé) :

Zachariáš a Alžběta byli staří. 

Zachariáš pracoval v paláci. 

Zachariášovi se ukázal anděl.

Zachariáš a Alžběta pojmenovali svého syna „Josef“. 

Sousedé byli z jeho narození velmi smutní.
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Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Vedoucí skupiny:

1.

1. LEKCE:  První Vánoce - To není možné!

PŘEČTI SI:
Lukáš 1,5-20 

a 57-66

KLÍČOVÝ VERŠ:
Lukáš 1,37
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O:  Spoj prst se správnou odpovědí: Zachariáš byl…..

O:    Pomocí úryvku z Bible doplň tuto křížovku:

Svisle:
1. Místo, kde se zjevil anděl.
2. Jméno dítěte, o němž anděl mluvil.
3. Anděl se ukázal na pravé straně oltáře, kde se obětovalo……
4. Dítě bylo naplněno Duchem ……….
5. Anděl řekl, že Zachariášova …………… byla vyslyšena.

Vodorovně:
6. Alžběta byla Zachariášova ………
7. Jan neměl pít...

O:   V jakém verši z druhého úryvku Písma čteme, že Zachariáš chválil Boha?

O:   Vypiš klíčový verš:

O:   V jaké zemi se tato zpráva rozšířila? Napiš její název na hory:

Zachariáš nevěřil tomu, co slyšel od anděla. Nakonec se to ale stalo! Neměl o tom pochybovat. Někdy je 
pro nás těžké věřit tomu, co je v Bibli napsané. Ale podívej se na klíčový verš a nezapomeň, že „u Boha 
není nic nemožné“!
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Už jsi byl/a ve škole někdy vybrán/a k nějakému zvláštnímu úkolu? Třeba jsi hrál/a ve
školním divadle nebo četl/a nahlas ve shromáždění. Určitě ses kvůli tomu cítil/a dobře.
Přemýšlej, jak se asi cítila Marie, když se dozvěděla, že bude matkou Božího Syna, Pána 
Ježíše!

O:    Zakroužkuj, ve kterém měsíci těhotenství byla Alžběta, když Bůh poslal anděla do Nazaretu:

                                                                       3                                            

O:   Napiš odpovědi k nápovědám a pak je zakroužkuj v osmisměrce:

1. Název oblasti, ve které se nachází Mariino město (26. verš):         M U S T F K I D
T A E L I L A G
E M R L X V Y A
R N T I I S E B
A S U D A V D R
Z P M K I S F I
A I J O S E F E
N D P A N D Ě L

2. Název města (26. verš):

3. Jméno té panny (27. verš):

4. Jméno krále ( 27. a 32. verš):

5. Tu zprávu přinesl...

6. Jméno posla (26. verš):

       
O:  Přemístěním písmen do slov zjistíš, co anděl řekl Marii:
án měl pro tohoto muže zvláštní úkol.án měl pro tohoto muže zvláštní úko

           ÁNP / EJ / S / BUTOE

…………../……./……/………….
   

O:  Vypiš první písmena obrázků. Zjistíš, jak měla Marie své dítě pojmenovat:

Jméno Ježíš znamená Spasitel.
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2.  LEKCE: První Vánoce - Zvláštní úkol 
PŘEČTI SI:

Lukáš 1,26-38
KLÍČOVÝ VERŠ:

Lukáš 1,38
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O:   Ježíš má také mnoho jiných oslovení. Napiš další dvě, která se objevila v biblickém úryvku:
                 

                                                                                               
a

                                         

O:   Na co se Marie zeptala, když slyšela, že bude mít syna?

Divila se, jak by mohla mít děťátko!

O:   Napiš tři věci, které anděl řekl Marii o jejím děťátku:

Zde vidíme zázrak prvních Vánoc! Pán Ježíš byl Boží Syn. Jeho matka byla Marie, ale Otcem byl sám Bůh.  Anděl ho 
nazval Svatým. Kdyby byl Ježíš synem Marie a Josefa, byl by hříšník jako my a nemohl by nás zachránit z našich 
hříchů!

O:   Napiš, v jakém verši se píše, že u Boha není nic nemožné:

O:   Napiš podle klíčového verše, co Marie řekla:

Marie byla vyvolena ke zvláštnímu úkolu. Měla se stát matkou Božího Syna, Pána Ježíše! Nestěžovala si ani 
nereptala, přestože jí jistě mnoho lidí nerozumělo a nevěřilo.  I nám se může stát, že nás Bůh požádá, abychom pro 
něho něco udělali. Vzpomeňme si pak na Marii, jak poslechla a nestěžovala si!
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Být na cestě či na výletě bývá zábava. Když se však necítíš 
dobře, může to být pěkně nepříjemné. Marie nebyla nemocná, ale 
už přišel čas, aby porodila své děťátko. Musela však s Josefem 
odcestovat do města vzdáleného asi 112 km. Nezapomeň, že 
tehdy auta ani vlaky nebyly. Cesty byly hrbolaté a nebezpečné.

O:  Znovu se podívej na 1. až 4. verš a VLASTNÍMI SLOVY popiš, 
       proč musela Marie s Josefem do Betléma:

O:   Spoj otázky se správnou odpovědí:

O:   Co Marie použila jako kolébku pro své děťátko?

O:   Do čeho jej zavinula?

O:  Kdo se pod širým nebem staral o stáda?

O:  Vybarvi slova, která pronesli andělé:
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Lukáš 2,11

PŘEČTI SI:
Lukáš 2,1-20

3.  LEKCE:  První Vánoce - V Betlémě

5.
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IZRAELSKÁ ZEMĚ

Středozemní moře
Nazaret

Betlém

Mrtvé
moře

Galilejské jezero

82 km

   Kdo spravoval Sýrii?   

   Kde Josef a Marie žili?  

   Kde se narodil král David?   

   Kde pro ně nebylo místo?     

   Nazaret

   hostinec

   Quirinius  

   Betlém    

  / 2
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  /1

dobrá zpráva       mnoho lásky  
 

    úžasná naděje  veliká radost
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O:   Vypiš klíčový verš:

O:   Přemísti slova a zjistíš, co andělé řekli. Svou odpověď napiš do rámečku:

 na      vůle    pokoj      sláva      na      Bohu      zemi      a      výsostech      lidem      dobré

O:   Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Pastýři:

Rozhodli se, že ráno zjistí, co se děje.

Šli do Betléma a našli dítě v jeslích. 

Nikomu o té úžasné zprávě neřekli.

O:   Podívej se na konec biblického úryvku a do bubliny napiš číslo verše, ve kterém se říká,
co udělala Marie a co pastýř:
 

Co si Ty myslíš o tom, co se stalo v Betlémě? Nezdá se Ti 
neuvěřitelné, že Boží Syn se stal bezmocným miminkem? Ten, 
který stvořil svět, že ležel v jeslích? Chtěl/a jsi někdy vědět, 
proč to udělal? 
Když si vyhledáš Jan 3,16, najdeš na to odpověď. Bůh nás tak 
miloval, že nám dal vzácný dar, svého jediného Syna. 
O Vánocích rádi přijímáme dárky a děkujeme za ně. Přijal/a jsi 
už Pána Ježíše jako svého Spasitele a poděkoval/a Bohu za 
jeho úžasný dar? 
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Děkuji Ti, Bože, že jsi poslal Ježíše. 
Děkuji Ti, Ježíši, že jsi přišel. Nauč 
nás skrze Ducha svatého více o 
Tvém podivuhodném jménu. 

Marie  (a)

Verš: __________________

pastýř  (b)

Verš: __________________



Když o Vánocích dostaneme dárek, je správné za něj poděkovat. Josef a Marie vzali 
Ježíše do chrámu, aby za něj Bohu poděkovali, ale čekalo tam na ně další překvapení.

O:   Ve kterém městě byl ten chrám? Podtrhni správnou odpověď:

  Betlém                    Nazaret                     Jeruzalém

O:   Co měli podle zákona obětovat? (24. verš)

O:   Vypiš první písmena obrázků. Zjistíš, jak se jmenoval muž, kterého Josef s Marií potkali 
        v chrámu:

   
O:   Zjisti z Písma, jaký ten muž byl, a pak urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá (P) či                  
       nepravdivá (N):

Žil v Jeruzalémě.

Byl to dobrý muž.

Byl plný Ducha Svatého. 

Bůh mu řekl, že nikdy neuvidí Krista.

Duch Svatý ho vedl do chrámu.

O:    Popiš vlastními slovy, co tento muž udělal, když uviděl Ježíše:

Tento muž byl jedním z mála, kdo rozuměli tomu, proč Bůh poslal svého Syna. Ani dnes, o více než 2 000 let později, 
spousta lidí nechápe, proč Pán Ježíš přišel.
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4. LEKCE: První Vánoce - V chrámu 

7.

PŘEČTI SI:
Lukáš 2,22-40 

KLÍČOVÝ VERŠ:
Lukáš 2,30
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O:  Vypiš klíčový verš:

O:  Zakroužkuj dvě skupiny lidí, pro které bude podle Simeona Pán Ježíš               
      světlem:

 Galilejci  pohané/nežidé  Izraelité  Řekové

O:  Pomocí biblického úryvku o prorokyni doplň křížovku:

1. Z jakého byla rodu (pokolení)?

2. Jak se jmenoval její otec?

3. Sloužila Bohu dnem i ……

4. Sloužila Bohu posty a ………….

O:  V tajence najdeš jméno prorokyně. Napiš její jméno do rámečku:

Jak vidíme, mnoho lidí se z narození Pána Ježíše velmi radovalo. (V minulé lekci se radovali pastýři,
zde Simeon s Annou a samozřejmě také Marie a Josef!) Nicméně tato radost neměla provázet 
Pána Ježíše po celý jeho život.

O:  Který verš hovoří o tom, že Marie bude jednou prožívat veliký smutek?

Napiš, co ses v těchto čtyřech lekcích dozvěděl/a a co si myslíš o příchodu Pána Ježíše na svět. Už jsi Bohu 
poděkoval/a za první a ten nejlepší vánoční dar, který kdy byl dán?

     Ať máš velmi šťastné a požehnané Vánoce!
    Otec poslal Syna, Spasitele světa.
     1. Janův 4,14

 /                           1

4.

3.

2.

1.


