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Materiály pro nedělní školu
Mezi zmiňovanými materiály, podle kterých dotázaní učí či kterými se inspirují, vedou materiály
pro nedělní školu. Vyčnívá mezi nimi Pozvání na cestu. Není divu, jednalo se o čtyřletý cyklus a je
z čeho vybírat. Zmiňované kromě toho byly cykly: Dál přece nejdeme sami (2015/2016), DesateroModlitba Páně-Krédo (2013/2014) a Zástup stále přichází (2007/2008).

Dějeprava
Dalším často zmiňovaným
zdrojem je dějeprava. Obecně,
bez přívlastku nebo publikace
Cesta Božího lidu.

Katechetické a pedagogické centrum
Biskupství ostravsko-opavské
V některých sborech se nechají inspirovat materiály pocházejícími z katolické církve. Dobrým
rozcestníkem při hledání materiálů je web Katechetického a pedagogického centra Ostravskoopavského biskupství.
http://kpc.doo.cz/vydane-materialy-2/
Najdete zde publikace pro výuku náboženství na školách, vždy pro určitou třídu od 1.-8 třídy.
Některé publikace mají k dispozici i pracovní listy.

Dalším okruhem jsou publikace ke svátostem a církevnímu roku.
Příručka Dnes budu
tvým hostem je
vhodná
připravujeme-li děti
na křest nebo na
Večeři Páně.
V době adventní a
vánoční poslouží
příručka Naplnil se
čas.
Prožívání postní
doby a Velikonoc
pomůže prohloubit
příručka Kříž života.
Pracujete-li s malými dětmi, možná oceníte příručku Aby malé bylo velké. Najdete v ní kompletní
návody jak připravit hodinu pro malé děti (předškoláci, ale můžete využít i pro malé školáky) v
průběhu celého roku. Jednotlivé lekce si kladou za cíl zprostředkovávat základní křesťanské
hodnoty, ne konkrétní biblické příběhy.
Pokud si nějaké materiály vyberete, je třeba je objednat v
Kartuziánském nakladatelství a vydavatelství Jiřího Braunera
http://www.kartuzian.cz/.
Publikace se vám ale budou lépe hledat na výše zmíněném webu
Katechetického a pedagogického centra.

Pracovní listy Zdeňka Šorma
K několika cyklům pro nedělní školu
vycházely i pracovní listy. Nyní většinu z
nich můžete najít na webu katecheze, kde si
některé můžete tištěné objednat a jiné koupit
v elektronické verzi, a to i jednotlivé listy.
http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-stary-zakon-21pracovni-listy
•

Pozvání na cestu SZ

•

Desatero

•
•

Evangelia
Lukášovo evangelium

•

Skutky

Tamtéž také najdete pracovní listy
pro nejmenší z dílny Evy a Zdara
Šormových.

Jiné zdroje
Biblický zvěřinec v Českém bratru
Mezi jinými zmiňovanými zdroji byl „biblický zvěřinec“ Lenky Ridzoňové. Jde o příběhy pro děti,
které vycházejí v Českém bratru a jsou inspirovány zvířaty v Bibli. Příběhy provází malá Anežka,
které se ptá, diví, pozoruje. Přemýšlí o pohlazení od maminky, dostane se k požehnání od
Hospodina, odtud k příběhu Jákoba a Ezaua, kde Jákob i Ezau připravují svému otci kůzle. Příběhy
mohou posloužit při výuce malých dětí.
Příběhy najdete v časopisech Český bratr.
http://www.ceskybratr.cz/

Tim 2,2
Tim 2,2 je mezidenominační
organizace usilující předat
evangelium dětem. Mimo jiné
má vypracovanou řadu úloh na
pět let, zvanou Objevujeme
Bibli se školáky. Na každý rok
připadá jeden sešit
starozákonních a jeden
novozákonních příběhů. Tyto
materiály lze zakoupit i v
elektronické verzi, kde najdete
příběhy v pdf, v powerpointové prezentaci, dále obrázky k vytištění a nápady na doplňující činnosti.
S mladšími dětmi můžete začít s příručkou Objevujeme Bibli s předškoláky. S náctiletými můžete
pokračovat s příručkou Boží most k člověku.
http://www.timdvadva.cz/eshop2/systematicke_prac_pomucky/s_vekem_7-11_let

Dvakrát měř, jednou věř
Pro práci s konfirmandy můžete sáhnout pro publikaci vzniklé v naší
církvi. Průvodce světem pro náctileté s názvem Dvakrát měř, jednou věř je
souborem pracovních listů k tématům Bible, vyznání víry, desatero,
modlitba Páně a církevní dějiny. Příručka může vtáhnout do tématu mladé
lidi s různou úrovní znalostí. Důraz klade na přenesení otázek víry do
běžného života.
http://www.e-cirkev.cz/produkt/3040-Dvakrat-mer-jednou-ver/index.htm

Katechetický web – katecheze.evangnet
http://katecheze.evangnet.cz/
Tento katechetický web naší církve asi netřeba představovat. A pokud ano, tak by to bylo třeba
udělat podrobně. Mnozí u něj čerpáte. Věnujte mu pozornost. Obsahuje skutečně množství
materiálů. Kromě aktuální katechetické řady pro nedělní školu jsou zde k dispozici i starší řady. K
tomu zde najdete také množství pracovních listů (některé jsou zpoplatněny), vánoční hry, nápady na
činnosti, odkazy,…

Inspirace z Holandska
Ve vyprávění biblických příběhů se můžete
inspirovat knihami Nico ter Linden.
V anketě byla zmiňována kniha Povídá se…
a Král na oslu. Knih v češtině vyšlo více.

Luděk Rejchrt
Při výuce náboženství hledají někteří
inspiraci v knihách Luďka Rejchrta.
Biblické příběhy převypravuje kniha
Slunce svítí všem. Kniha Taková dlouhá
cesta zpracovává klíčové události dějin
církve.

Další tituly zmíněné v odpovědích
Obrazy života - život v obrazech
Jedná se o soubor obrazových karet s příručkou s didaktickými hrami, které
pomáhají porozumět symbolům Bible a křesťanství.
http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Obrazy-zivota-zivot-v-obrazech

Lidé Bible
http://www.ekalich.cz/produkt/145-Lide-Bible-zivot-a-zvyky/index.htm
Na padesáti dvoustranách obrázků najdete spoustu detailů každodenního života
ve městě a na vesnici, mezi bohatými a chudými, v palácích, chrámech a na
venkově. Kniha představuje okruhy: každodenní život; víra a náboženský život;
místa, fakta a představy.

Expedice Bible
Kniha Expedice Bible je dělena do dvaceti kapitol – expedic, z nichž každá
sestává z pěti příběhů. Celkem tedy můžete projít s dětmi stovkou biblických
příběhů.
http://www.expedicebible.cz/expedice/20-dobrodruznych-biblickychvyprav.html

Biblické příběhy s hlavolamy
http://www.kna.cz/tituly-kna/biblicke-pribehy-s-hlavolamy.html
Dvě verze: pro předškoláky a pro děti od 7 let.

Dětské zpěvníky
Osnovou pro výuku
náboženství mohou být i
zpěvníky Buď tobě sláva
nebo Zpívejte s námi. Nebo
zpěvník Haleluja Amen,
který obsahuje písničky z
obou zpěvníků, jen
ilustrace v něm nejsou tak
barevné, jako v
předchozích.

Příroda je Boží dar
Chcete-li nasměrovat děti k tématům ekologie, můžete se inspirovat příručkou Křesťanské
enviromentální sítě, která hledá v jednotlivých biblických knihách základ k
přemýšlení o přírodě a k aktivitám pomáhajícím vnímat bohatství přírody.
http://www.samuelcz.com/shop/_146005-priroda-je-bozi-dar.htm

O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici
Příběhy ze SZ, které vydala SR ČCE v roce 2014. V první
části knihy můžete číst jako v dějepravě. V druhé části určené
pro katechety či rodiče najdete inspiraci na hry, aktivity a písně
k jednotlivým příběhům.
http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/o-lidech-cestachpanu-bohu-jedne-mluvici-oslici

Vyučování náboženství na slovenských školách
Vydavatelství Tranoscius nabízí metodické příručky pro vyučování
náboženství pro různé třídy základních škol, pracovní sešity pro jednotlivé
třídy i přímo učebnice pro děti.
http://eshop.tranoscius.sk/zbozi/metodicka-prirucka-1.-4.-rocnik.html

Katechismus pro děti a dospělé
http://kocna.webzdarma.cz/sbor/katech2011.pdf
autor Pavel Klinecký

Junior klub – Dětská misie
http://obchod.detskamisie.cz/?id=704
V odpovědích byla zmíněna příručka Dětské misie pro dorost. Materiály
Dětské misie mohou využít především sbory, které pracují s dětmi z nevěřících
rodin.
Kromě zmíněné příručky pro dorost zde najdete množství knížek pro děti,
jednotlivých biblických lekcí, doplňků k vyučování (kvízy, omalovánky,…)

Co o tom říká Bible
http://www.bibleshop.cz/a-co-o-tom-rika-bible-4875
Biblické texty roztříděné dle jednotlivých témat. Autor Derek Williams.

