
 

Příloha 2 – Karta k vystřižení s úkoly pro děti 

Na kartě jsou sepsány konkrétní úkoly, které mohou plnit děti. Jistě vás  napadnou i další možnosti. 

 

 

 

 

Co uměl sv. Josef a co zkusím já: 
Zjistím, co znamená slovo „patron“ 

a koho je sv. Josef patronem. 

Zjistím, jaké povolání měl sv. Josef 
a jaké povolání měli moji předkové (prarodiče a starší). 

Zjistím, kdy má sv. Josef svátek.  Připravím pro ostatní nějaké 
jídlo na oslavu, např. jednohubky s dřevěnými párátky. 

Zkusím si vzpomenout, kdo z mých kamarádů nebo z rodiny 
se jmenuje Josef. Popřeji mu k svátku a pomodlím se za něho. 

Zjistím, jakou práci dělá tesař a jaké používá nářadí. 
Pojmenuji různé druhy nářadí, které máme doma.  

Sv. Josef jako tesař znal určitě různé druhy stromů. 
Zkusím na procházce poznat stromy podle kůry, kmenu, větví.  

Sv. Josef se musel učit vyrábět i nové věci, aby si vydělal. 
Naučím se např. vázat mašli, uplést pomlázku, zatlouct hřebík.  

Naučím se modlitbu nebo písničku ke sv. Josefu, 
např. ze zpěvníku Kancionál č. 822 

Sv. Josef uměl určitě mnoho věcí vyrobit. 
Zkusím sám udělat (namalovat, vystřihnout) pro někoho dárek. 

Sv. Josef se nechválil tím, kolik toho uměl a kolik toho udělal. 
Tajně někomu doma pomohu, nebudu se tím chlubit. 

Sv. Josef používal různé druhy dřeva na různé výrobky. 
Zjistím, co všechno je doma ze dřeva, případně z jakého druhu. 

Sv. Josef se staral o svou rodinu a pomáhal Marii. 
 Poradím se s rodiči, kterou práci doma si vezmu na starost. 

 Zjistím, kde je v mém okolí obraz nebo socha sv. Josefa, 
vypravím se tam se svými blízkými na výlet. 

Pomodlím se za všechny živé i zemřelé Josefy. 
 Zjistím, který významný člověk se jmenuje Josef. 

Podívám se s rodiči k nějakému řemeslníkovi do dílny 
nebo poprosím tatínka (dědečka), ať mi ukáže svou dílnu. 

Sv. Josef udržoval ve své dílně pořádek, aby věděl, kde co má. 
Utřídím si svoje věci v pokoji. 

Znám z Bible i nějaké další Josefy kromě Josefa z Nazareta? 
Zjistím o nich něco. (Např. v Gn 37 nebo Jan 19,38) 

Vyrobím jarní ozdobu ze dřeva, 
např. z párátek, špejlí, dřívek od nanuků nebo kolíčků na prádlo. 

Když sv. Josef dokončil svou práci, musel po sobě uklidit. 
Budu po sobě uklízet (např. oblečení, hračky, stůl po jídle). 

Zjistím podle Bible, kam a jak cestoval sv. Josef, 
kolik to bylo kilometrů. Zkusím jít někam dál pěšky s rodiči. 

 


