„STEZKA PÍSMÁKŮ“
Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Občanským
sdružením dětí a mládeže „Klub Pathfinder“ vyhlásili přípravu akce,
která má za cíl podpořit mezi dětmi současné doby zájem o osobní
poznávání Bible. Jde o celostátní soutěž dětí ve znalosti Bible. Tato
soutěž nechce nahrazovat jiné soutěže, jako např. soutěž v rámci
Křesťanského magazínu vysílaného v televizi apod., ale má dát
našim dětem příležitost za poněkud jiných podmínek.
Samotná soutěž je sice koncipována na prověření znalosti
textového obsahu Bible, ale celkový záměr této akce je daleko širší.
Má vytvořit především pro vedoucí oddílů podmínky k tomu, aby
mohli děti motivovat k osobní četbě Písma sv. a zároveň této
příležitosti maximálně využít k aplikaci čteného slova a příběhů do
konkrétního života dětí.
Doufáme, že se k organizaci nebo i při vlastní soutěži přidají
faráři, učitelé náboženství, dětské sobotní školy, nedělních škol nebo
laičtí členové církví, kteří vedou děti ke čtení a životu podle Bible.
Bude to jistě ku prospěchu tohoto záměru a podpoří ekumenický
význam práce s Biblí.
Metodická doporučení:
(nejedná se o „závazné pokyny“, ale o zobecnění dřívějších
zkušeností)
1. Vyzvěte jednotlivce nebo vytvořte 2 – 4 členná soutěžní
družstva v kategorii mladších či 2-členná soutěžní družstva
v kategorii starších, která budou v budoucnu spolupracovat a
přihlaste je včas do soutěže na adresu: „Vladislav Jech, Redakce
Na dobré stopě, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9“.

2. Zadejte dětem úměrnou část biblické knihy (dle letáku k soutěži)
– tj. její kapitoly k pročtení do dalšího přípravného setkání nebo
„studijní chvíle“. Vyzvěte děti, aby před každým čtením Bible
poprosily na modlitbě o moudrost k porozumění, postupujte tak i
při společných setkáních. Modlitba jednotlivce jistě může být
spíše tichá, společný modlitební úvod bude spíše hlasitý,
zahájení ve formě vhodné písně je také velmi osvědčené.
3. Na schůzce s dětmi ve skupině pohovořte o obsahu přečteného
úseku a ověřte zábavnou formou, zda byly při čtení pozorné.
Klaďte jim otázky typu: Které postavy se zde vyskytovaly…,
K jakým událostem zde došlo…, Co nového, zajímavého se
z čteného textu dozvěděly…, apod.
4. Upozorněte děti na význam přečtených událostí pro ně samotné
a otázkami při společné diskusi je veďte k uvědomění si toho,
jaké poučení, příklad a nebo varování z toho vyplývá pro nás, a
proč. Tato část práce s Biblí je v podstatě pro děti ještě
důležitější než samotné vědomosti o tom co je kde napsáno a
proto se na ní sami připravte a věnujte její přípravě dostatek času
a pak také i samotné její společné realizaci. Využijte k tomu
třeba část času na schůzkách nebo táborech. Doporučte také
křesťansky orientovaným rodičům, aby s dětmi vybrané úseky
Bible doma přečetli a o aplikaci přemýšleli sami i se svými
dětmi společně.
5. Povzbuzujte děti k maximální pozornosti již při čtení, aby
v budoucnu mohly úspěšné reprezentovat váš oddíl na samotné
soutěži. Některé děti se třeba zeptají, jak si lépe pamatovat
důležité věci – doporučte jim způsob, jak si dělat vhodně
poznámky do bible a nebo do samostatného sešitku. Bude se jim
jistě i jednou v budoucnu hodit. A to jak sešitek tak i zkušenost
s poznámkami.
6. Můžete uspořádat své oddílové anebo střediskové kolo soutěže a
přispět tak k lepší přípravě vašich soutěžních družstev, aby vás

pak mohla dobře reprezentovat v závěrečném finálovém kole.
Pokud se k takovému „předkolu“ rozhodne přidat i nějaký farní
sbor, kam místně příslušíte nebo odkud máte děti, bude to jistě
dalším vhodným zpestřením celé akce.
7. Opět připomínáme, že základem je ekumenický překlad Bible.
Pilnější a hloubavější děti však mohou přijít s Kralickou Biblí
nebo jinými překlady – v takovém případě je možné je uznat
jako rozšiřující „studijní pomůcku“, ale nelze z nich vybírat
znění otázek.
Věříme, že tato akce přispěje k rozšíření zájmu dětí o poznávání
Bible a stane se vhodným doplněním zájmové činnosti, zvláště
v oddílech s křesťanskou orientací. Pokud přispěje i ke sblížení
s jinými skupinami dětí, zajímajících se o Bibli, budeme naše radost
ještě větší – třeba se přidají i k našemu ostatnímu programu.
Za odbor duchovní výchovy
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