
 
 

Projekt: Už víme, co jsme se nau čili  
 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 
METODICKÝ  LIST 

 
Název materiálu: Náboženství I. – Křesťanství 
 
Autor materiálu: Mgr. Martin Kova čka 
 
Pro koho je materiál určen: 7. ročník – Člověk ve společnosti 
 
Časová dotace: 1. část – cca. 25 min, 2. část – cca. 20 min 
 
Postup: 1. část bude použita před probíráním tohoto tematického celku. Žáci se pokusí  

odpovědět na otázky, učitel následně sdělí žákům správné odpovědi. Za každou 

správnou odpověď si žáci vybarví určitou část obrázku, kterou určí učitel. Výsledkem 

je jasný grafický přehled o jejich znalostech a je uložen do portfolií. 

2. část bude použita po probrání tematického celku. Další postup je stejný jako v 1. 

části. Výsledné porovnání grafické části 1. a 2. žákům názorně ukáže, jak se ve svých 

znalostech zdokonalili. Oba materiály si uloží do portfolií. 

Odpovědi: 

1. sv. Cyril – kniha 

sv. Jakub Větší – poutnická hůl, brašna, mušle, klobouk 

sv. Petr  - meč na prsou, dva klíče, kohout 

sv. Jan Nepomucký – 5 hvězd kolem hlavy, prst u úst, jazyk 

sv. Ludmila – šátek nebo provaz kolem krku 

2. Starý a Nový zákon 

3. katolická, protestantská, pravoslavná 

4. Vánoce 

5. Marek, Matouš, Lukáš, Jan 

6. Budiž světlo. 
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1. Přiřaď (spoj) světce a znaky (atributy), se kterými je zobrazován. 

sv. Cyril     5 hvězd kolem hlavy, prst u úst, jazyk 

sv. Jakub Větší    meč na prsou, dva klíče, kohout 

sv. Petr    poutnická hůl, brašna, mušle, klobouk 

sv. Jan Nepomucký   kniha 

sv. Ludmila   šátek nebo provaz kolem krku 

2. Jak se nazývají dvě hlavní části Bible? ___________________________________ 

___________________________________ 

3. Jaké jsou 3 základní křesťanské církve? ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

4. Jaké svátky jsou spojeny s narozením Ježíše Krista?

 ___________________________________ 

5. Jaké svátky jsou spojeny se zmrtvýchvstání Ježíše Krista? 

________________________________ 

6. Podtrhni 4 svaté, kteří sepsali evangelia. 

Josef   Marek   Adam 

Petr   Matouš  Jan 

Martin   František  Lukáš 

7. Co pronesl Bůh na počátku stvoření světa? ___________________________________ 

 


