
4. týden – Nikodém          1 

 „Kde jsi?“ Lapbook nejen na dobu postní     Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého ©2022 

 

 

 

 

 

NIKODÉM 
4. týden 

 

Pro přípravu na katechezi 

Nikodém přichází k Ježíši v noci, aby ho nikdo 

neviděl, především jeho kolegové, učenci, jako je on 

sám. Nikodém se bál světla dne, ale nebál se zeptat. 

Ježíš s ním dlouze rozmlouvá a mimo jiné mu říká, že 

Bůh poslal lidem „Světlo“, protože chce svět 

zachránit před zlem, tedy ho spasit. Někteří konají 

zlo a zůstávají v temnotách a jiní konají dobro, žijí 

ve světle a jejich dobré skutky jsou vidět. Ti, kteří 

se nechtějí ztratit v temnotě, přijdou do světla.  

 

 

 

Tmu před nimi změním ve světlo, 

 pahorkatiny v rovinu. 
Iz 42,16 

Plameny: 

                   

 

 

 

 
Citát do kapsy:  

 

Vždyť Bůh neposlal svého 

Syna na svět, aby ho soudil, 

ale aby skrze něj byl svět 

spasen. Kdo v něho věří, není 

souzen. Kdo nevěří, již je 

odsouzen, neboť neuvěřil ve 

jméno jednorozeného Syna 

Božího. Soud pak je v tom, že 

světlo přišlo na svět, ale lidé si 

zamilovali více tmu než 

světlo, protože jejich skutky 

byly zlé.    

Jan 3, 17 -19 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 
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Úvodní aktivita – Kdo? 

• Posaďte se do kruhu, tak aby měl každý své místo a jeden zůstal uprostřed. Ten, 

který je uprostřed si vymýšlí otázky, které se týkají něčeho, co se může týkat 

více lidí (např. Kdo měl dnes ke snídani čaj? Kdo chodí rád do kina? Kdo se dnes 

s někým pozdravil? atd.). Ti, kdo odpoví na danou otázku ano, se musí zvednout 

a vyměnit si své místo s těmi, kteří se také zvedli. Ten, který je uprostřed se 

mezitím pokouší sednout si na něčí uvolněné místo.  

Svitek -  

Příloha č. 2 

• 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. 3 – Nikodém 

• Vystřihnete si ze žlutého papíru větší a menší plameny. Napište na ně dobré věci, 

které může světlo osvětlovat. 

• Plameny nalepte do obrázky, tak abyste zvětšili plamen ze svítilny.  

K diskuzi 

• Jaké dobré věci může světlo osvětlovat?  

• Co dělá lidem radost? 

K diskuzi 

• Přečtěte dětem úryvek z evangelia podle Jan 3, 17-19.  

• Povídejte si s dětmi o tom, co slyšely.  



4. týden – Nikodém - přílohy            3 

 „Kde jsi?“ Lapbook nejen na dobu postní     Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého ©2022 

 

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 

• Je něco, na co bych ses chtěl Ježíše zeptat?  

  

Na začátku jsme hráli hru, ve které jsme  

se hodně ptali. Také Nikodém se nebál Ježíše ptát. 

Někdy si nevíme rady, nevíme co dělat nebo nějakým věcem 

nerozumíme. Nemusíme se ale bát ptát se na vše, 

 co nás tíží, co nás zajímá.  
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Dokončená stránka může vypadat například takto:     

 

Svitek  

 

 

Obálka     Plameny 
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Příloha č. 1 plameny:  
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 Příloha č. 2 - Svitek + citát do kapsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tmu před nimi změním ve světlo, 

 pahorkatiny v rovinu. 
Iz 42,16 
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Příloha č. 3 – Obrázek  

 


