
Hvězda zářila 
a vzduch se chvěl

Vánoční projekt



Proč tento projekt, co v něm
najdete a jak s ním pracovat?

pastelky, nebo fixy,
LED svíčku,

vytisknuté tyto materiály.

Možná, že jste v tomto projektu čekali stromek, kapra, vánočku, dárky, ozdoby, nebo seznam
na nákup. Tak to vám hned na začátek musím říct: To tady nenajdete. 

Osobně si myslím, že je toho všude kolem až dost. Když zapnete televizi, je to samý Santa,
stromky, dárky, reklamy na půjčky, prostě na pořádné "Vánoce".

 
Ale já si nemyslím, že o tom jsou pořádné Vánoce. Podle mě, jsou Vánoce časem, kdy můžeme

být společně s rodinou, s dětmi, sami se sebou. Vánoce jsou pro mě časem rozjímání,
vděčnosti a protože jsme křesťané, je to pro naši rodinu především o vnitřním pokoji

 a o připomenutí si narození Ježíše. A to je to hlavní, co v tomto projektu najdete.
 

V projektu naleznete Vánoční Biblický příběh. příběh o narození Ježíška. Musím hned na
začátek říci, že jsem vynechala pasáž o Herodovi a příběh tří králů jsem zestručnila. Tak nějak

mi přijde, že příběh tří králů vystačí na celý jeden projekt v lednu. Dále tu najdete
omalovánky, vystřihovánky, aktivity pro mladší školní děti a předškoláky, jako jsou 
 spojovánky, obtahovánky písmen, procvičování časové souslednosti. Také tu najdete

aktivity pro starší děti: hru hádej, kdo  jsem a luštění křížovky.
 

Co budete pro tento projekt potřebovat:

 
 



Vánoční příběh
Znáte Davida? Davida, toho malého chlapce, který porazil obra Goliáše?

 A ano, toho Davida, který se později stal králem? A stejného Davida, který celý život vedl
bitvy a války. Toho Davida, který miloval Boha, celým srdcem?

 
Před dávnými časy, asi tak před 2000 lety žila mladá žena. Ta mladá žena byla zasnoubená za

Josefa. No a Josef to byl pra pra pra pra pra a ještě několikrát pravnuk Davida.
Jednoho rána se té mladé ženě, její jméno bylo Marie, zjevil anděl. Ten anděl se jmenoval

Gabriel a přišel, aby Marii řekl: "Marie, budeš mít miminko! A to malého kluka! Dáš mu
jméno Ježíš. Je to Boží syn, on je ten Zachránce, o kterém se v písmu psalo!"

 
Marie si měla brát Josefa. Josef z toho byl docela v rozpacích, ono jak by také ne. Ale rozhodl

se, že bude důvěřovat Božímu plánu a to také udělal. Důvěřoval Bohu a naslouchal mu.
 

O devět měsíců později byla Marie téměř připravená 
na porod. Jenže zrovna v tu dobu musel každý jet do svého rodného města. Probíhalo totiž
sčítání lidu, no a každý obyvatel musel zaplatit daň. Josefovo rodné město bylo Betlém,

město krále Davida. A tak Marie 
a Josef museli jít dlouhou cestu, na cestu do Betléma. Tenkrát ještě neměli auta, ani

autobusy, kdepak ani vlaky. Josef šel pěšky a Marie jela na oslíkovi.
 

Jenže když přijeli do Betléma, zjistili, že každý pokoj už je plný, každá postel už byla obsazená.
"Jděte pryč!" říkali hostinští. "Tady už není žádné místo! Jsme obsazení!" Jenže na Marii už

přišel čas a nebylo kde porodit. A tak Marie a Josef zůstali ve stáji. Tady Marie porodila
miminko, položila ho 

do žlabu, nebo jesliček, ze kterého jedla zvířata, vystlala žlab senem a Ježíška omotala
 do kusu svého oblečení. A tady, ve stáji, mezi slepicemi, oslíky a krávami, uprostřed tiché

noci, Bůh dal světu jeho nádherný, přenádherný dárek. Dítě, které jednou změní svět.
 



Té stejné noci, mezi všemi hvězdami se najednou objevila zářivá nová hvězda. Bůh jí dal
na oblohu, když se narodil jeho chlapeček. Ta hvězda ukazovala lidem cestu k němu.

 
Anděl řekl pasáčkům ovcí, že se narodil Spasitel a Zachránce. Řekl jim, že ho najdou

 v jesličkách, že je přikrytý látkou, ve slámě a že na něj svítí jasná hvězda. A tak tam
pasáčci šli a řekli to ostatním.

Později se za Ježíškem přišli podívat i tři králové, tři mudrcové a dali mu vzácné dary:
myrhu, zlato a kadidlo.

 
Tohle miminko bude jako ta vzácná, zářivá hvězda, která zářila na obloze té noci a

ukazovala ostatním cestu. Bude světlem, které jednou rozzáří celý svět.
A tohle miminko vyrostlo, jako ty, nebo já. Stalo se mužem, Ježíšem 

a později, jako jela Marie na oslátku do Betléma, Ježíš jel na oslátku do Jeruzaléma, aby
mohl znovu rozzářit srdce každého z nás.

 
 



Omalovánky
Znáte Davida? Davida, toho malého chlapce, který porazil obra Goliáše?

A ano, toho Davida, který se později stal králem? A stejného Davida, který celý život
vedl bitvy a války. Toho Davida, který miloval Boha, celým srdcem?

 
Před dávnými časy, asi tak před 2000 lety žila mladá žena. Ta mladá žena byla

zasnoubená za Josefa. No a Josef to byl pra pra pra pra pra a ještě několikrát pravnuk
Davida.

Jednoho rána se té mladé ženě, její jméno bylo Marie, zjevil anděl. Ten anděl se
jmenoval Gabriel a přišel, aby Marii řekl: "Marie, budeš mít miminko! A to malého
kluka! Dáš mu jméno Ježíš. Je to Boží syn, on je ten Zachránce, o kterém se v písmu

psalo!"



O devět měsíců později byla Marie téměř připravená
na porod. Jenže zrovna v tu dobu musel každý jet do svého rodného města.

Probíhalo totiž sčítání lidu no a každý obyvatel musel zaplatit daň.
Josefovo rodné město bylo Betlém, město krále Davida. A tak Marie

a Josef museli jít na dlouhou cestu, na cestu do Betléma. Tenkrát ještě
neměli auta, ani autobusy, kdepak ani vlaky. Josef šel pěšky a Marie jela 

na oslíkovi.

Omalovánky



Omalovánky
Jenže když přijeli do Betléma, zjistili, že každý pokoj už je plný, každá postel
už byla obsazená. "Jděte pryč!" říkali hostinští. "Tady už není žádné místo!

Jsme obsazení!" Jenže na Marii už přišel čas a nebylo kde porodit. A tak
Marie a Josef zůstali ve stáji.



Tady Marie porodila miminko, položila ho
do žlabu, nebo jesliček, ze kterého jedla zvířata, vystlala ho senem a Ježíška
omotala do kusu jejího oblečení. A tady, ve stáji, mezi slepicemi, oslíky a
krávami, uprostřed tiché noci, Bůh dal světu jeho nádherný, přenádherný

dárek. Dítě, které jednou změní svět.

Omalovánky



Té stejné noci, mezi všemi hvězdami se najednou objevila zářivá nová
hvězda. Bůh jí dal na oblohu, když se narodil jeho chlapeček. Ta hvězda

ukazovala lidem cestu k němu.

Omalovánky



Anděl řekl pasáčkům ovcí, že se narodil Spasitel a Zachránce. Řekl jim, že ho
najdou v jesličkách, že je přikrytý látkou, ve slámě a že na něj svítí jasná

hvězda. A tak tam pasáčci šli a řekli to ostatním.

Omalovánky



Později se za Ježíškem přišli podívat i tři králové, tři mudrcové a dali mu
vzácné dary: myrhu, zlato a kadidlo.

Omalovánky



Tohle miminko bude, jako ta vzácná, zářivá hvězda, která zářila na obloze 
v tu vzácnou noc a ukazovala ostatním cestu. Bude světlem, které jednou

rozzáří celý svět.
A tohle miminko vyrostlo, jako ty, nebo já. Stalo se mužem, Ježíšem
a později, jako jela Marie na oslátku do Betléma, ježíš jel na oslátku

 do Jeruzaléma, aby mohl znovu rozzářit srdce každého z nás.

Omalovánky
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Vánoční
lampička

vytisknutou předlohu
led čajovou svíčku

Co budeš potřebovat:

Vystřihni obrys lampičky po linii, jemně vystřihni i obrysy Marie,
Josefa a Ježíška.
Děrovačkou proděrav část, kde jsou hvězdičky, můžeš je taky vystříhat,
ale nemusíš.
Přehni obdélník na dvou místech- u hvězdiček a u svaté rodiny.
Úzké části slep k sobě do kruhu.
Nakonec vlož dovnitř lampičky LED čajovou svíčku.



Najdi 10 rozdílů



Znáš origami?
Znáš origami? Už jste je někdy doma skládali?

Zkus si dneska složit Vánoční hvězdu.
Budeš na to potřebovat pouze kousek papíru a z něho vystřihnout
čtverec. pro začátek ti doporučujeme A4, čtverec získáš jednoduše
přeložením kratší strany papíru na dlouhou stranu, odstřihni

zbylý obdélník dole.

Když jsme projekt připravovali zkoušeli jsme mnoho, mnoho
variací, nejvíce se nám ale osvědčilo toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=TO9uYoBmmUY

Tak hurá do toho. Buďme k sobě upřímní, Origami jsou trošku
zkouškou trpělivosti =).



zdroje
Obrazky malovala úžasná Barbora Sorrentino.

Historické prameny jsme čerpali z Bible.

www.slunickotlucna.cz


