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SAMAŘANKA 
1. týden 

 

Pro přípravu na katechezi 

Ježíš se setkává se Samařankou, s ženou, která 

prezentuje nežidovský svět. Ježíš by se s ní bavit 

neměl – je žena a Samařanka. Přesto ji Ježíš jako 

první žádá o vodu, aby ji pak sám nabídl „vodu živou“, 

po které už nebude nikdy žíznit. Živá voda je Boží 

dar – Boží láska, která uspokojuje naši touhu po 

tom, abychom byli milováni. Dotýká se samého nitra 

lidského ducha a jednou provždy řeší všechny jeho 

touhy i problémy.  

 

 

„Tebe jsem vyvolil.“  
Iz 41,9                           

Cihla na studnu: 

  

 

 

 

 

 

Příloha č. 1  

Zde přelož- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Citát do kapsy:  

Příloha č. 2  
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Úvodní aktivita – Tichá pošta 

• Sedněte si s dětmi do kruhu a zahrajte si hru „Tichá pošta“. Posílejte si po kruhu 

šeptem jedno slovo nebo slovní spojení nebo celou větu. Poslední vysloví nahlas, to, 

co mu bylo pošeptáno. Nakonec společně konfrontujte to, co bylo vysloveno na 

začátku a co „doputovalo“ k poslednímu. 

Svitek 

• Vytištěnou část úryvku z Bible (viz úryvek na první straně) vystřihněte a smotejte 

do ruličky - svitku. 

• Horní okraj svitku nalepte do horní části lapbooku (tak aby šel rozvinout). Použít 

můžete také provázek, kterým svitek omotáte a poté nalepíte svitek do lapbooku. 

Obrázek 

Příloha č. 1 – Samařanka  

• Vystřihnete si devět obdélníků. (velikost – když obdélník přeložíme na polovinu, 

měl by být velký jako jedna cihla na studni v obrázku příloha č. 3) 

• Obdélníky přehněte na polovinu (podél delší strany). 

• Nalepte přeložené obdélníky na jednotlivé cihly na studnu. 

• Dovnitř každého obdélníků napište jedno písmeno ze slova BOŽÍ LÁSKA.  

Jedno písmeno na jeden obdélník – cihlu. 

 

 
K diskuzi 

• Co je tou živou vodou?     Boží láska 

K diskuzi 

• Přečtěte dětem úryvek z evangelia podle Jana 4, 1-15.  

• Povídejte si s dětmi o tom, co slyšely. 
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Obálka   

• Z barevného papíru vytvořte obálku 

• Do obálky vložte na papírku napsané své odpovědi na dané otázky.  

• Pokud bude někdo chtít, může svoji odpověď přečíst. 

 

Název stránky 

• Přemýšlejte společně nad tím, jak by se mohla tato stránka lapbooku jmenovat. 

Váš název by měl vyjadřovat, to o čem jste se bavili, nad čím jste společně 

přemýšleli, k čemu jste společně došli. 

• Tento název poté nadepište na horní část stránky, jako nadpis – titulek.  

 

Závěr 

• Co jste se z dnešního příběhu dozvěděli o Ježíši? 

• Prohlédněte si vzájemně své lapbooky a shrňte dnešní práci.   

K diskuzi 

• Co je Boží láska?  

• Jak poznám, že mě má Bůh rád? 

  

Bůh tě má nesmírně rád a chce, abys byl šťastný.  

Bůh tě zná a chce tě tu mít. Jsi u něj v bezpečí, nemusíš se bát. 

Tak jako jsme si dnes posílali slovo v „Tiché poště“,  

tak se Boží láska může šířit mezi námi. 
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Dokončená stránka může vypadat například takto:     

 

Svitek 

 

     

 

cihličky zavřené    cihličky otevřené 

obálka  
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Příloha č. 2 – Svitek + citát do kapsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„Tebe jsem vyvolil.“  
Iz 41,9                           
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 Příloha č. 3 – Obrázek  


