
cyklus C/A 

4. neděle 

velikonoční 

 O DOBRÉM PASTÝŘI 

J 10, 1 – 10 

Pán Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř! Dobrý pastýř 

dává za ovce svůj život. Komu ovce nepatří a stará se 

o ně za peníze, ten když vidí přicházet vlka, utíká od 

ovcí pryč, aby se zachránil, a na ovcích mu nezáleží. 

Vlk potom ovce uchvátí a rozežene. Já jsem dobrý 

pastýř, znám své ovce a ony znají mne, jako mne zná 

Bůh Otec a já znám Boha Otce. Za své ovce dávám svůj život.“  

Otázky z minula: 

První stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

1. Dnes jsme slyšeli o učednících. Odkud kam šli? C. Z Jeruzaléma do Emauz 

2. Kolik účedníků šlo? DVA 

3. O čem spolu mluvili? C. O všem, co se událo v Jeruzalémě 

Druhý stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

1. Jak se jmenoval jeden z učedníků, o kterých byla řeč v evangeliu? KLEOFÁŠ 

2. Kdy poznali, že je to Ježíš? PŘI LÁMANÍ CHLEBA 

3. Doplň větu: "Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval 

smysl Písma?“ 
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Opakovací otázky: 

První stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

1. O jakých zvířatech dnes Ježíš mluví? 

2. Ježíš dnes mluví: Já jsem ........ .  A. Okno  B. Dveře  C. Vrátka 

3. Komu je zasvěcen měsíc květen? 

Druhý stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

1. Co znamená slovo "AMEN"? 

2. Doplň větu: "Já jsem přišel, aby měly .......    a aby ho měly v 

............................................ 

3. Kolikátý den po zmrtvýchvstání slavíme Nanebevstoupení Páně? 

 

 

 

 

 



Úkoly:  

Předškolní věk (práce s rodiči) – 1 bod (Pokud přineseš úkol v pátek 3 body) 

Různé ovečky patří do různých ovčinců. Poznáš, která ovečka do kterého patří? Spoj 

ovečky s ovčincem, do kterého patří. Ze kterého ovčince je nejvíce oveček?  

 



První stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

Příloha č. 1 

Druhý stupeň – 20 bodů  

Vytvoř prezentaci na téma: Hierarchie Církve (posloupnost Církve) minimálně o 5 

slajdech. Vytvořenou prezentaci zašli na farní email: rkf.hnojnik@doo.cz. Při splnění 

tohoto úkolu můžeš získat 20 bodů v celoroční soutěži. 

První a druhý stupeň – 1bod – POČÍTÁNÍ OVEČEK 

 

Pastýř má sto ovcí. 

Kolik ovcí měl pastýř? 

Kdyby pastýř ztratil jednu ovci, kolik by mu jich zbylo? 

Kdyby se mu ztratila polovina ovcí, kolik by mu jich zbylo? 

Kolik by měl ovcí, pokud by se mu jich deset ztratilo a poté by jich pět našel? 

Kolik by měl ovcí, kdyby mu jich chybělo dvacet a pak by jich patnáct našel?  

Kdyby se sedmdesát ovcí schovalo v lese a pět ovcí v křoví, kolik by jich 

pastýři zbylo? 

Kolik by měl pastýř ovcí, kdyby mu jich čtyřicet uteklo a pět se 

ztratilo? 

 

 

 



Příloha č.1 

 
Anička otevírá dveře nového kostela v jejich městě – dveře mají být vyzdobeny 

výjevy ze života Ježíše. 

Nakresli, jak by mohly jednotlivé obrázky vypadat – postupuj podle zadání: 

Poznáš, co je na dvou už nakreslených obrázcích, jaké události Ježíšova života 

představuji? 
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