
 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

Pomůcky: kartička č. 13, psací potřeby, evangelium-13, královská koruna, helma (hasičská, 

vojenská), kněžský biret, biskupská mitra, šaškovská čepice, kovbojský klobouk..., trnová 

koruna (nebo aspoň jejich obrázky), příloha č. 1 Omalovánka Jeho království, příloha č. 2 

Koruny, deka. 

 

Úvodní hra 

Na úvod si zahrajte „kimovku.“ Děti mají za úkol dívat se během časového limitu 

(např. 2 minuty) na pokrývky hlavy a snažit se zapamatovat si jich co nejvíce. Po určeném 

čase všechny předměty zakryjte a děti budou jmenovat (napíší si) vše, co si zapamatovaly. 

Obměnou může být soutěž týmů, kde může např. soutěžit každý z družstva a následně 

se budou sčítat body jednotlivců v týmu.  

 

Slůvko 

Ukažte dětem postupně různé pokrývky hlavy: královská koruna, helma, biret, kovbojský 

klobouk... 

Co nám tato pokrývka hlavy říká o tom, kdo ji nosí? Co asi dělá? Proč to nosí?  

Nakonec ukažte dětem trnovou korunu.  

A co tato koruna? Co nám říká o svém majiteli? 

Říká nám, že Ježíš je trochu jiný král. Nenarodil se v královském paláci, ale ve stáji 

v jeslích. Vrcholný čin své moci neudělá z královského trůnu, ale z kříže: lotru po pravici dává 

věčnou radost a život v nebi. V jednom žalmu se krásně píše: mocně nad námi vládne jeho 

milosrdenství. To je Ježíšův způsob. Nepřišel vládnout, ale sloužit, pomoci nám do nebe.  

Pane Ježíši, Ty vládneš mocí svého milosrdenství! Buď Králem naší rodiny i života každého 

z nás.  Amen. 

 

Práce se zadní stranou kartičky 

 Na zadní straně kartičky je koruna. Úkolem dětí je dle svých představ vymalovat 

korunu pro Pána Ježíše.  

 

 

 

 



 

 

 

Další podněty 

Děti si mohou vymalovat tematickou omalovánku viz příloha č. 1 Omalovánka Jeho 

království a příloha č. 2 Koruny. Přílohu č. 2 Koruny můžete také použít jako šablonu 

a pomocí barev na sklo si vytvořit originální vitrážové okno. 

Protože se blíží adventní doba, můžete si spolu s dětmi připravit vlastní adventní 

kalendář. Inspirujte se třeba zde: https://blog.prodeti.cz/clanek/vyrobte-pro-deti-adventni-

kalendar. Pokud máte doma náš adventní kalendář, můžete do jednotlivých přihrádek vložit 

jednotlivé kartičky a společně tak prožít dobu adventní. 
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