TÉMA: DIKTÁT

TÉMA: MODLITBA

Role: Vypravěč.
Obsazení: Vypravěč, tatínek, Filip.

Role: Vypravěč.
Obsazení: Vypravěč, Martin, Pavel.

Vypravěč: Filip dostal trojku z diktátu.
Má strach, co na to řekne tatínek.
tatínek: Ahoj Filipe, jak ti dopadl ten diktát?
Filip: Ale, jo.
tatínek: Jakou jsi dostal známku?
Filip: Nooo, trojku tati.
Vypravěč: Tatínek chvíli mlčí a přemýšlí,
co Filipovi řekne.
tatínek: Mrzí mě, že jsi dostal špatnou známku.
Vím, že ses učil. Někdy se stane,
že zazmatkujeme, ale uvidíš, že to příště
bude lepší. Jestli, chceš, můžeme se na to podívat
společně.

Vypravěč: Za chvíli začíná hodina matematiky.
Pavel je nervózní a má strach z písemky,
kterou mají psát. Martin je naopak úplně
v klidu. Pavel chce zjistit, čím to je.
Pavel: Martine, ty se vůbec nebojíš?
Martin: Ne, proč bych měl?
Pavel: Co když dostaneš pětku?
Martin: Proč bych měl dostat pětku. Pomodlil
jsem se, aby mi Bůh pomohl.
Pavel: Takže to ses nemusel učit?
Martin: Učil jsem se, ale taky jsem poprosil
Pána Boha, aby byl se mnou. Proto se nemusím
bát. Vím, že bude se mnou, ať to dopadne
jakkoliv.
Pavel: To je dobrý a můžu se i já pomodlit.
Martin: Jasně. On slyší každého.
Vypravěč: Když začala hodina, paní učitelka
rozdala písemku. Martin a Pavel se na sebe
podívali. Nemuseli nic říkat. Oba věděli,
že Pán Bůh je s nimi.

TÉMA: DIKTÁT

TÉMA: MODLITBA

Role: tatínek.
Obsazení: Vypravěč, tatínek, Filip.

Role: Martin.
Obsazení: Vypravěč, Martin, Pavel.

Vypravěč: Filip dostal trojku z diktátu. Má strach,
co na to řekne tatínek.
tatínek: Ahoj Filipe, jak ti dopadl ten diktát?
Filip: Ale, jo.
tatínek: Jakou jsi dostal známku?
Filip: No, trojku tati.
Vypravěč: Tatínek chvíli mlčí a přemýšlí,
co Filipovi řekne.
tatínek: Mrzí mě, že jsi dostal špatnou známku.
Vím, že ses učil. Někdy se stane,
že zazmatkujeme, ale uvidíš, že to příště
bude lepší. Jestli, chceš, můžeme se na to
podívat společně.

Vypravěč: Za chvíli začíná hodina matematiky.
Pavel je nervózní a má strach z písemky,
kterou mají psát. Martin je naopak úplně v klidu.
Pavel chce zjistit, čím to je.
Pavel: Martine, ty se vůbec nebojíš?
Martin: Ne, proč bych měl?
Pavel: Co když dostaneš pětku?
Martin: Proč bych měl dostat pětku. Pomodlil
jsem se, aby mi Bůh pomohl.
Pavel: Takže to ses nemusel učit?
Martin: Učil jsem se, ale taky jsem poprosil
Pána Boha, aby byl se mnou. Proto se nemusím
bát. Vím, že bude se mnou, ať to dopadne
jakkoliv.
Pavel: To je dobrý a můžu se i já pomodlit.
Martin: Jasně. On slyší každého.
Vypravěč: Když začala hodina, paní učitelka
rozdala písemku. Martin a Pavel se na sebe
podívali. Nemuseli nic říkat. Oba věděli,
že Pán Bůh je s nimi.

TÉMA: DIKTÁT

TÉMA: MODLITBA

Role: Filip.
Obsazení: Vypravěč, tatínek, Filip.

Role: Pavel.
Obsazení: Vypravěč, Martin, Pavel.

Vypravěč: Filip dostal trojku z diktátu. Má strach,
co na to řekne tatínek.
tatínek: Ahoj Filipe, jak ti dopadl ten diktát?
Filip: Ale, jo.
tatínek: Jakou jsi dostal známku?
Filip: Nooo, trojku tati.
Vypravěč: Tatínek chvíli mlčí a přemýšlí,
co Filipovi řekne.
tatínek: Mrzí mě, že jsi dostal špatnou známku.
Vím, že ses učil. Někdy se stane,
že zazmatkujeme, ale uvidíš, že to příště
bude lepší. Jestli, chceš, můžeme se na to podívat
společně.

Vypravěč: Za chvíli začíná hodina matematiky.
Pavel je nervózní a má strach z písemky,
kterou mají psát. Martin je naopak úplně v klidu.
Pavel chce zjistit, čím to je.
Pavel: Martine, ty se vůbec nebojíš?
Martin: Ne, proč bych měl?
Pavel: Co když dostaneš pětku?
Martin: Proč bych měl dostat pětku. Pomodlil
jsem se, aby mi Bůh pomohl.
Pavel: Takže to ses nemusel učit?
Martin: Učil jsem se, ale taky jsem poprosil
Pána Boha, aby byl se mnou. Proto se nemusím
bát. Vím, že bude se mnou, ať to dopadne
jakkoliv.
Pavel: To je dobrý a můžu se i já pomodlit.
Martin: Jasně. On slyší každého.
Vypravěč: Když začala hodina, paní učitelka
rozdala písemku. Martin a Pavel se na sebe
podívali. Nemuseli nic říkat. Oba věděli,
že Pán Bůh je s nimi.

TÉMA: SMUTNÁ KAMARÁDKA

TÉMA: SMUTNÁ KAMARÁDKA

Role: Vypravěč.
Obsazení: Vypravěč, Maruška, Helenka.

Role: Maruška.
Obsazení: Vypravěč, Maruška, Helenka.

Vypravěč: Maruška je smutná, že nemá žádnou
kamarádku, které může věřit. Helenka si toho
všimne a zeptá se ji.
Helenka: Co je s tebou, Maruško, proč jsi smutná?
Maruška: Jsem smutná, protože mě zradila moje
kamarádka. Řekla jsem ji svoje tajemství a ona
ho prozradila. Teď už nebudu nikdy nikomu věřit.
Vypravěč: Helenka chce Marušku potěšit
a řekne ji.
Helenka: Znám někoho, komu můžeš věřit. Je to
Pán Bůh. On tě má rád, jemu můžeš vždy věřit.
Já jsem mu řekla taky svoje tajemství a víš,
co se stalo?
Maruška: Co?
Helenka: Nikdo jiný se to nedozvěděl! On tě nikdy
nezradí!

Vypravěč: Maruška je smutná, že nemá žádnou
kamarádku, které může věřit. Helenka si toho
všimne a zeptá se ji.
Helenka: Co je s tebou, Maruško, proč jsi smutná?
Maruška: Jsem smutná, protože mě zradila moje
kamarádka. Řekla jsem ji svoje tajemství a ona
ho prozradila. Teď už nebudu nikdy nikomu
věřit.
Vypravěč: Helenka chce Marušku potěšit a řekne
ji.
Helenka: Znám někoho, komu můžeš věřit. Je to
Pán Bůh. On tě má rád, jemu můžeš vždy věřit.
Já jsem mu řekla taky svoje tajemství a víš,
co se stalo?
Maruška: Co?
Helenka: Nikdo jiný se to nedozvěděl! On tě nikdy
nezradí!

TÉMA: SMUTNÁ KAMARÁDKA
Role: Helenka.
Obsazení: Vypravěč, Maruška, Helenka.
Vypravěč: Maruška je smutná, že nemá žádnou
kamarádku, které může věřit. Helenka si toho
všimne a zeptá se ji.
Helenka: Co je s tebou, Maruško, proč
jsi smutná?
Maruška: Jsem smutná, protože mě zradila moje
kamarádka. Řekla jsem ji svoje tajemství a ona
ho prozradila. Teď už nebudu nikdy nikomu věřit.
Vypravěč: Helenka chce Marušku potěšit a řekne
ji.
Helenka: Znám někoho, komu můžeš věřit.
Je to Pán Bůh. On tě má rád, jemu můžeš vždy
věřit. Já jsem mu řekla taky svoje tajemství
a víš, co se stalo?
Maruška: Co?
Helenka: Nikdo jiný se to nedozvěděl! On tě
nikdy nezradí!

