
                S T E Z K A  P Í S M Á K Ů                     znalostní 

                                    2 0 1 8                                      soutěž 
         Vybrané biblické příběhy a texty podle kategorií soutěžících: 

 

T e x t y  p ř í b ě h ů :  
Starý zákon  
č. 2 Čas odejít (Genesis 12,1-9) Boží slib Abrahamovi (Genesis 15,1-7) Naplnění slibu (Genesis 21,1-8) Nečekaná 
společnost (Genesis 28,10-16) Z protivníků přáteli (Genesis 33,1-11);  
č. 5 Boží pravidla (Exodus 20,2-8.12-17) Zlaté tele (Exodus 32,1-14) Vůdce Jozue (Jozue 1,1-11) Přechod přes Jordán 
(Jozue 3,9-17) Dobytí Jericha (Jozue 6,6-20);  
č. 6 Boží lid je neposlušný (Soudců 2,11-19) Debóra (Soudců 4,4–16) Gedeón (Soudců 7,17–21) Samson (Soudců 
16,23–30) Rút (Rút 2,1–12).  
Nový zákon  
č. 12 Co dělat (Matouš 5,3-16) Jak se modlit (Matouš 6,5-15) Ježíšovo podobenství (Matouš 13,31-33.40-46) 
Dobrý Samaritán (Lukáš 10,25-37) Ztracený a nalezený (Lukáš 15,1-10); 
č. 14 Poslední večeře (Lukáš 22,14-23) Ježíš před soudem (Jan 18,28-40) Ježíš umírá (Jan 19,16-30) Ježíš žije 
(Jan 20,11-20) Ježíš odchází do nebe (Skutky 1,1-11); 
č. 17 Bůh vše obrací v dobré (Římanům 8,28-39) Boží duch (Galatským 5,22-26) Boží výzbroj (Efezským 6,10-17) 
Buď vděčný (Filipským 4,4-9) Nevzdávej to (Koloským 1,21-23a); 
č. 20 Hlas a vidění (Zjevení 1,9-20) Milé církvi s láskou, Ježíš (Zjevení 3,10-22) Kdo drží všechno v rukou (Zjevení 
7,9-17) Hurá! (Zjevení 19,5-10) Nový začátek (Zjevení 21,1). 

V návaznosti na tradici, avšak s novými změnami, se soutěž bude konat: 
V 1. kole pro všechny v místech, kde účastníci bydlí, a to podle „Pravidel“ vyvěšených na webu  

Junáka a Klubu Pathfinder; soutěžit lze v prvním kole již jen ONLINE, tj. formou e-learningu. 

NOVINKA: v r. 2018 mohou také soutěžit rodiny, a to tak, že každý její člen bude soutěžit ve své 

kategorii (rodiče, děti) jak se přihlásili, soutěží po společné poradě, ale rodinný tým bude 

potřebovat ke splnění 1. kola spolupráci rodiny, aby kolo společně dokončili.  
Ve 2. kole pro postupující účastníky se bude soutěžit osobně dne 18. listopadu 2018 v Praze. 

 

Kontaktní osoby organizátorů:
„Junák” 

Vladislav Jech 
vjech.kamzik@volny.cz 

mobil: 737 537 534 
 

„Klub Pathfinder” 
Roman Buchtel 

roman@pathfinder.cz  
mobil: 739 345 690 

Celá historie znalostní soutěže, včetně stručného popisu její nové podoby, je na webu:  
http://www.pathfinder.cz/akce/stezka-pismaku/ . 

Na webu www.stezkapismaku.cz jsou celkové informace o soutěži  
– prosíme, sledujte tuto webovou stránku, kde od 1. dubna samotná soutěž začne; 

do té doby mají všichni soutěžící čas na studium vyhlášených biblických oddílů. 
Pro úroveň „Stezka písmáků plus“ tj. pro starší mládež resp. účastníky, kteří chtějí do soutěže  

poslat svoji esej anebo exegezi, platí zadání a vzory, uvedené na webové stránce: 
http://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/1510-duchovni .

Kategorie: N M S P 

Věk 0 – 9 let 10 – 12 let 13 – 17 let 18 let a starší 

Maximální počet členů týmu 4 4 2 1 

Počet otázek 35 50 65 65 

Čas na zodpovězení otázek Na internetu se řeší otázky i opravy tak dlouho, až jsou správně na 100%. 

Příběhy Starého zákona 2, 5 a  6 2, 5 a  6 2, 5 a  6 2, 5 a  6 

Celá kniha Nového zákona - - 1. Korintským 1. Korintským 

Příběhy Nového zákona 12, 14, 17 a 20 12, 14, 17 a 20 12, 14, 17 a 20 12, 14, 17 a 20 

Celé evangelium podle - Lukáše Lukáše a Jana Lukáše a Jana 
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