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Náměty pro koncepci vyučování dětí ve sboru

Zpracovaly: M. Skalická a V. Hejzlarová
Dětský odbor, Praha, březen 2003
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Úvod
Když se vydáváme na dovolenou někam, kde to neznáme, většinou si to dobře naplánujeme – studujeme jízdní řády, příručky či mapy, případně se vyptáme někoho, kdo už tam byl, s čím můžeme počítat.
V našich besídkách jdeme s našimi dětmi bok po boku kus cesty, který trvá několik let. Cíl, který na této cestě sledujeme, je mnohem důležitější než ta nejlépe strávená dovolená. Proto je i tady a zvláště tady důležité pečlivé plánování a přemýšlení spojené s úpěnlivými modlitbami.
Plánování a vytváření koncepce služby dětem ve sboru bude vždy vycházet ze dvou pohledů – obraz toho, kam chceme děti dovést a co je chceme naučit, na jedné straně, a potřeby dětí, jejich problémy v dnešní době a hledání způsobu, jakým jim můžeme zvěst předat, na straně druhé.
Když se začne mluvit o koncepci ve vyučování dětí, někdo možná řekne: „Proč? – Budeme sledovat potřeby dětí a necháme se vést Božím Duchem.“ – To se však s plánováním vůbec nevylučuje. Vidíme, že Pán Bůh jednal s námi lidmi od počátku podle svého plánu. Také Jeho služebníci, jako byl apoštol Pavel, nepracovali nahodile. Bez plánu a vědomí cíle našeho snažení se nám velmi snadno může stát, že budeme přešlapovat na místě, místo abychom šli dopředu.
Přejeme Vám, aby Vám Bůh žehnal při hledání Boží cesty pro Vaši besídku a aby Vám dal okusit ovoce Vašeho úsilí v proměněných životech Vašich dětí.

Zdeněk Maňásek
Úvodní poznámky

Výuka ve sboru nenahrazuje rodinné pobožnosti. Má mimo vzdělávací účel i ten cíl, aby děti ze sboru měly vzájemné obecenství mezi svými vrstevníky. Následující přehled si neklade podmínku být pro sborové učitele závazným, ale je stručným nástinem a doporučením toho, jak může vyučování dětí vypadat. Ze kterých materiálů je možné přímo učit nebo čerpat při přípravě, je uvedeno v přílohách.

Při vyučování v besídce, náboženství či dorostu nejde jen o kvantitu znalostí, které lze pojmout rozumem, ale jde zejména o pěstování vztahu k Pánu Bohu a k Pánu Ježíši, k Božímu slovu, o praktické aplikování do současného života. Jde také o vedení dětí k osobnímu rozhodnutí pro víru a život s Kristem, o vedení k pravidelnému osobnímu čtení z Bible a ke chvílím ztišení. 

Sám učitel by především neměl zapomínat, že má zvěstovat Boží slovo. Rozhodující by měl být vždy biblický text a žádný „materiál pro učitele“ by neměl stát nad Božím slovem. 

Nedá se předpokládat, že učitel najde materiály, které stačí vzít a doslovně použít, takže vlastní příprava programu mu už nedá žádnou práci. S každým materiálem je třeba dále pracovat, zvážit např. věkové rozložení dětí, jejich počet, děti z křesťanských rodin nebo pozvané, kolik času mám jako učitel k vyučování, jak velký prostor apod. Tomu všemu se musí konkrétní program přizpůsobit.

Sbor by měl mít celkovou koncepci vzdělávání dětí. Pokud nemá, pak by učitelé sami měli usilovat o „dlouhodobější výhled“. Neštěstím je, když není ani základní plán pro jeden školní rok a každou vyučovací lekci si připravují různí učitelé „nezávisle“. Pak by se mohlo (v nejhorším  případě) stát i to, že dítě v jednom školním roce uslyší např. několikrát příběh o milosrdném Samaritánovi a třeba vůbec neuslyší příběh o marnotratném synovi.  Nejlepší je mít koncepci na více let. Důležitá je v této oblasti spolupráce mezi besídkou, dorostem a jinými složkami sborové práce.

Když se některý z víceletých cyklů ve sboru osvědčí, není třeba s ním po jeho probrání „skoncovat“ a považovat ho za „odbytý“. Děti se nám za tu dobu vymění a je možné s cyklem začít  znovu. Pokud si učitelé ve sboru budou z osvědčených materiálů zakládat  knihovničku materiálů pro besídku, pak mohou z těchto zdrojů čerpat i jejich následovníci. 

Z hlediska potřeb učitele má samozřejmě každý materiál své klady i své zápory. Někdy je vhodné nahlédnout do více materiálů a použít z každého to, co vyhovuje právě našim podmínkám. Nezapomínejme však zamýšlet se v první řadě nad biblickým textem!

Ačkoli plán probíraných témat, zejména biblických příběhů, může být pro děti předškolní i školní totožný, je třeba vždy vyučování přizpůsobit věku dětí ve skupině. Doporučujeme mít děti podle věku skutečně rozdělené, pokud to jen trochu jde. 

V předškolním věku je délka biblického vyprávění (lekce) maximálně 5-10 minut. To je maximální doba, kdy se tyto děti dokáží ještě soustředit. Dělají rády vše společně. Mimo vyučování jde v této skupině i o to, aby se naučily být v besídce spolu s ostatními dětmi (první formování obecenství).

V mladším školním věku lze biblickou lekci prodloužit na 15-20 minut. Tato věková skupina již ráda soutěží na družstva, a toho je dobré využít, např. při opakování, také při učení se biblických veršů a oddílů zpaměti. 
Tento věk je také nazýván „zlatý věk spasení“, kdy děti rozumí zvěsti o spasení (chápou dobře, co je hřích, zasloužený trest, odpuštění, možnost nového začátku), a proto mohou už v tomto věku uvědoměle přijmout Pána Ježíše za svého Spasitele a odevzdat Mu svůj život. Neměla by tedy chybět evangelizační stránka našeho vyučování.

Starší školní věk se více než předchozí skupina může zapojovat do diskuse o probíraném tématu, vhodné jsou tzv. pracovní listy, kdy děti během vyučování vyplňují či doplňují různé úkoly, otázky apod. a odnášejí si listy domů. Občas je vhodný i „domácí úkol“. Jejich vzdělávání (viz kolonka náboženství) může být již náročnější, ale nemělo by ztrácet na pestrosti. Proto je vhodné zařadit mimo biblických příběhů i příběhy misijní, církevní dějiny, věrouku apod. Od těchto dětí můžeme požadovat i více učení zpaměti. V přehledu jsou uvedeny doporučené biblické texty a znalosti, které by děti měly již v dorostovém věku (než přejdou v 15 letech do mládeže) umět. Lze se je učit průběžně, některé již v mladším školním věku. 

Chceme všechny učitele povzbudit k tomu, aby jejich vyučování nebylo jen „audio“ (všechno odvyprávět), ale „audio – vizuální“, kdy budou zejména v biblické lekci, ale i jinde, používat vizuální pomůcky - obrázky, předměty, apod. Důvod? Lepší udržení pozornosti dětí, větší efektivita v zapamatování. 

Zajímavost: Když dítě pouze slyší, zapamatuje si 10% ze slyšeného. Když dítě slyší  a zároveň vidí, zapamatuje si již 40% z vyučovaného. A pokud k zaměstnání jeho sluchu a zraku přidáme i ruce, (něco vypisuje, tvoří, vyrábí,...) pak je to až 80%. 

Skladba vyučovací hodiny by mohla být asi taková:
	biblická lekce (10 - 15 minut)

písničky ... jak zpívání známých, tak učení se nové písně (3x cca 5 minut) ... proložit během hodiny
modlitba učitele a dětí (5minut, nebo rozděleně např. na začátek besídky a po lekci: 2x5 minut)
pracovní listy, opakování, soutěže, hry (10-15 minut)
(poznámka ke hrám: učitel by se měl pokusit o takovou hru, která má souvislost s probíraným tématem; např. v příběhu o uzdravení slepého plní děti nějaké úkoly se zavázanýma očima apod.)
Nezapomeňte na čas určený k rozhovoru s dětmi (zkušenosti, svědectví, jejich otázky - čemu nerozuměly, sdílení starostí a radostí...), cca 10 minut. 

Délka vyučovacího cyklu bývá 4 až 5 let. 
Je dobré, aby sbor měl na tuto dobu, respektive na každý rok, učební plán.
Jeden školní rok (10 měsíců) má cca 40 nedělí. Přičemž je dobré během roku prostřídat vyučování ze Starého a Nového zákona, resp. jedno pololetí probírat SZ a druhé pololetí NZ. V době Vánoc, Velikonoc a Letnic pak samozřejmě přijdou témata specifická.
Věkové skupiny
Předškolní děti
Věková skupina: Předškolní děti (3-4-5 let)
Druh vyučování: nedělní besídka
Cíl vyučování: Základy spasitelné zvěsti.  Aby dítě vědělo, že pozvání k víře v Pána Ježíše platí i pro něj v tomto věku  a jak to může udělat.
Obsah učiva: Kdo a jaký je Bůh …O nebi, Stvořitel, Spravedlivý
Jaký je člověk. … Hřích, Satan. (Adam a Eva aj. SZ příběhy, kde člověk zklamal, např. Kain a Ábel, v NZ Petrovo zapření apod.)
Oběť Pána Ježíše. .... Smrt, Vzkříšení, Proč.
Víra jako záchrana a změna života. ... Např. Saul - Pavel.
Jde především o biblické příběhy - poznávat v nich více Pána Boha, Pána Ježíše i sebe.
Jednotlivé lekce - viz příloha č. 1.

Učení zpaměti: 
Jan 3,16
Modlitba Páně
Mladší školní věk
Věková skupina: mladší školní věk (6-11 let)
Druh vyučování: besídka, případně náboženství
Cíl vyučování: učit se přemýšlet nad biblickým příběhem nejen jako nad historickou událostí, ale současným pohledem - aplikace do života.
Obsah učiva: 
a) biblické příběhy - viz příloha č. 1
b) vyučování o církvi - viz starší školní věk body C) a G)
c) o Bibli - viz starší školní věk bod E)
d) o misii - viz starší školní věk bod F)

Není-li pro děti zajištěno náboženství, je do vyučování nedělní besídky možné zařadit mimo biblických příběhů (a) i body (b, c, d).

Zpaměti:
opakovat: Jan 3,16; Modlitba Páně 
nové: 
Žalm 23     
12 apoštolů      
Desatero      
Pořadí biblických knih SZ a NZ

Dovednosti: učí se postupně samostatně hledat v Bibli
Starší školní věk
Věková skupina: starší školní věk (12-15 let)
Druh vyučování: besídka (A, E, F), náboženství (B, C, D, E, F, G) , případně dorost.
A) biblické příběhy
Obsah učiva: během školního roku přibližně půl na půl SZ a NZ.
Význam chronologicky probíhajícího děje - děti mají ucelený přehled o návaznosti událostí. Lze však také probírat se zaměřením podle témat, např. při vyučování o modlitbě příběhy biblických modlitebníků apod.
Konkrétní lekce - viz přílohy č. 1 a 6.
Cíl vyučování: objevovat biblické pravdy a aplikovat je do vlastního života.

B) věrouka 
Obsah učiva: stvoření, apoštolské vyznání víry, modlitba Páně, hřích (např. co je a není hřích, jak ho poznám, jak ho řešit, co s pokušením atd.), dále pak obsah některého vhodného katechismu, například Karafiátova, který vyučuje následující témata: spasení z milosti, úloha skutků, svátosti v církvi (svatá večeře, křest), svatá trojice, andělé, Pán Ježíš jako Boží Syn a zároveň člověk, dědičný hřích, Duch svatý, pokání – obrácení – znovuzrození, poslední soud, věčnost.
Viz příloha č. 5
Cíl vyučování: porozumět nesnadným tématům Bible a tomu, co děti vidí praktikovat ve sboru.

C) o církvi
Obsah učiva: úloha církve obecně, biblické obrazy církve (např. nevěsta, tělo, chrám atd.), čím žije místní sbor, jeho úloha ve světě. Případně: podmínky členství v církvi, moje úloha ve sboru, rozdíly vlastní církve a ostatních církví, sekty a jiná náboženství.
Viz některé lekce přílohy č. 2.
Cíl vyučování: znalosti o své vlastní církvi a sboru nejen z minulosti, ale i dnes.

D) křesťanská etika
Obsah učiva: Desatero. Kázání  na hoře. Víra a věda. Víra a umění.  Svědomí. Lež z nouze. Otázky vztahů mezi chlapci a děvčaty. Volný čas. Svoboda křesťana a nebezpečí závislostí (počítačové hry, internet, aj.). Nemoc, stáří. Další témata je možné použít například z knihy: Wright, Chris: Životní problémy očima křesťanů. Luxpress, Praha 2001. 
Cíl vyučování: Praktický posvěcený život křesťana v tomto světě.

E) o Bibli
Obsah učiva: Autor Bible (Bůh) a autoři (lidé).  Překladatelé Bible. Biblické společnosti, včetně ČBS. Bible kralická, ekumenická. Apokryfy.
Viz příloha č. 4.
Cíl vyučování: Podtrhnout autoritu Bible coby Božího slova. Vzbudit v dětech touhu pravidelně si osobně číst Bibli.

F) o misii
Obsah učiva: Cesty apoštola Pavla - vznik sborů. Jeho osobní misie. Životní příběhy misionářů - například: William Carey - Indie. Charles Studd - Čína a Afrika. Corrie Ten Boom - Holanďanka - po celém světě. Hudson Taylor - Čína. Amy Carmichael - Angličanka - Indie. Je možné použít příběhy současných misionářů.
Vhodné pro tábory. Zdroj: Dětská misie, Příbor.
Cíl vyučování: Vidět důležitost misie. Modlitby za misionáře. Povolání k misii. 

G) církevní dějiny
Viz přílohy č. 2 a č .3.
Cíl vyučování: poznat zejména reformaci, její smysl a hlavní aktéry.

H) zpaměti - již dříve: Jan 3,16; Modlitba Páně; Žalm 23; 12 apoštolů; Desatero; Pořadí biblických knih SZ a NZ  
Nově: Žalm 1; Izajáš 53; blahoslavenství (Mt 5,1-16); Ř 12,1-2; 1K 13; Ef 2,8-10, vyznání víry

Dovednosti:  orientace v Bibli podle citace (co patří do NZ a co do SZ)
                       umět zařadit příběh do NZ či SZ, případně určit biblickou knihu
Cíl učení se zpaměti: učit verše které formují naše myšlení a jednání.
Příloha č. 1 – Biblické příběhy

Biblické příběhy - cyklus na 5 let
Každé pololetí (SZ nebo NZ) má cca 18 lekcí + může mít ještě 1 opakovací.
Vánoční, velikonoční a letniční příběhy zařadit aktuálně dle svátků.

Tento pětiletý cyklus ukazuje, jak je možné probrat základní biblické příběhy v pěti letech. Je míněn zejména pro mladší školní věk, ale lze ho použít i pro ostatní věkové kategorie - nevadí, pokud se bude opakovat, např. v obměněné formě přizpůsobené věku. Pro starší školní věk lze použít i dvouleté shrnutí - viz příloha č. 6.

1. rok
SZ: Stvoření, Pád člověka, Potopa, Babylónská věž, Abraham, Izák, Jákob.
NZ: Život Pána Ježíše - Předpovězení a příprava narození, narození, Jan Křtitel, křest Pána Ježíše, Pokušení na poušti, Svatba v Káni a některé další zázraky...

2. rok
SZ: Josef, Mojžíš, Putování po poušti, Desatero, Zaslíbená země.
NZ: Život Pána Ježíše - zaměřeno hlavně na velikonoční události od vjezdu do Jeruzaléma, přes poslední večeři, Petrovo zapření, Getsemane, před Pilátem, ukřižování a pohřeb, ženy u hrobu, učedníci jdoucí do Emaus, Tomáš ...

3. rok
SZ: Jozue, Soudci (Barák, Debora, Gedeon, Samson..), Rut, Samuel, Saul, začátek Davida
NZ: Podobenství Pána Ježíše, jeho učení a výroky (například spory s farizeji).

4. rok
SZ: David králem, Šalamoun, Rozdělení království, Proroci Eliáš, Elíša, Konec severního království, Joáš, Jošiáš, Chizkiáš, Jeremjáš, Konec judského království.
NZ: Zázraky Pána Ježíše (uzdravování, vzkříšení z mrtvých, chůze po vodě, utišení bouře aj.), začátek Skutků (nanebevstoupení Pána Ježíše, začátky církve, uzdravení chromého, Petrova obhajoba, Ananiáš a Safira, mučedník Štěpán, obrácení Saula - Pavel.)

5. rok
SZ: proroci: Jonáš, Daniel. Ester, 1-2 lekce Ezechiel, něco o Ezdrášovi a Nehemjášovi, 
1-2 lekce Job
NZ: Skutky, dopisy ap. Pavla: Timoteus, Filemon, 1-2 lekce Zjevení (nová země, nové nebe)

K většině těmto lekcím lze vyučovací materiály i s obrázky nalézt: 
Objevujme Bibli  (pro předškolní děti) - vydal DOCB, nyní Tim 2,2
Objevujme Bibli se školáky  - vydal DOCB, nyní Tim 2,2
Učíme se spolu -  vydala Biblická jednota
Jednotlivé lekce nebo sady - vydala Dětská misie, Příbor
Cesta  Božího lidu, SZ a NZ - vydala Synodní rada ČCE  (bez obrázků, ale s katechetickými poznámkami).

Příloha č. 2 – Kapitoly z dějin křesťanské církve
Kapitoly z dějin křesťanské církve + postavy (možnost výběru některých)
1.  Pronásledování církve
2.  Augustin
3.  František z Assisi
4.  Počátky křesťanství u nás
5.  Valdenští
6.  Mistr Jan Hus
7.  Počátky Jednoty bratrské
8.  Jan Blahoslav
9.  Martin Luther
10. O. Zwingli, J. Kalvín
11.  J. Knox, O. Cromwell
12.  Protireformace
13.  J. A. Komenský
14.  Toleranční patent
15.  Zinzendorf
16.  Misie Jednoty bratrské
17.  Pietismus
18.  John Wesley
19.  David Livingstone, Hudson Taylor
20.  Armáda spásy
21.  Vyznávající církev
22.  Pravoslaví
23.  Křesťanské církve v ČR

Lekce vyšly jako brožurka vydaná DOCB v nakladatelství OLIVA. Nyní možno získat na www.cb.cz/deti.

1) Literatura doporučená pro děti: 
Rejchrt, L.: Taková dlouhá cesta, Kalich, Praha 1991.

2) Studijní literatura pro učitele:
Říčan, R. & Molnár, A.: 12 století církevních dějin. Kalich, Praha 1990.
Říčan, R.: Od úsvitu reformace k dnešku. YMCA.
Zelinka, T. Č.: Přehled dějin Svobodné reformované církve a Jednoty českobratrské za 70 let. RJČ pro vnitřní potřebu 1950.

Dále existují další sborníky a publikace k jednotlivým postavám či úsekům církevních dějin, např.: Šoltész, Š.: Dějiny křesťanské církve. Kalich, Praha 1990.

O Církvi bratrské:
24. Jan Balcar,  American Board – vznik naší církve
25. Alois Adlof
26. František Urbánek             nebo z dějin vlastního sboru
27. František Zdychynec

Literatura doporučená pro učitele:
Sto let ve službě evangelia. sborník, Praha 1980.
Příloha č. 3 – Církevní dějiny, reformace

Církevní dějiny, reformace (možnost výběru nejhlavnějších)
Osnova vyučování výchovného odboru církve z roku 1948

1. Jdouce po všem světě…
Vznik církve - apoštolé - pohané - sbory - pronásledování od Židů - pronásledování římskou říší (císařové) - vnitřní spory

2. Život v církvi
zřízení - kázeň - bludná učení

3. Křesťanství na štítu
Zestátnění církve - Konstantin - úpadek - Arius - Nestorius - Palagius - církevní otcové - papežství - mnišství - Islám - pokřesťanštění Germánů

4. Kříž a meč
Pokřesťanštění národů slovanských  - Pobaltští Slované - Cyril a Metoděj - slovanská bohoslužba v Čechách a na Moravě - křížová tažení - zlatinštění církve v Čechách a na Moravě

5. Svítání
Vzrůst moci kněžstva  a jeho mravní úpadek - nespokojenost se stavem církve - všeobecné hnutí náboženské - Babylónské zajetí a papežské schizma - Paříž - Oxford - Praha

6. První jiskry v Čechách
Půda reformační - Valdenští - reformační snahy v době Karlově

7. Ohniví kazatelé
Konrád Waldhauser - Jan Milíč z Kroměříže - Matěj z Janova - Tomáš ze Štítného

8. Planoucí pochodeň
Milíčovo dědictví - Betlémská kaple - Mistr Jan z Husince - doba přípravy - Kdož jste Boží bojovníci

9. Zápas vrcholí
Univerzita - literární činnost - arcibiskup - český venkov

10. Na Bodamském jezeře
Koncil - soud - upálení Mistra Jana z Husince - zákaz přijímání podobojí

11. Od Kostnice k Lipanům
Pražští teoretikové - táborští praktikové - husitské války - spanilé jízdy - Lipany

12. Vyjednávání s církví
Chebský soudce - Basilej - jednání o kompaktáta - Rokycana

13. Pod týnskou kazatelnou - Kunvald
Bratr Řehoř - husitský král - Kunvald - první protivenství za vlády Jiříka z Poděbrad - volby vlastních kněží

14. Nejkrásnější květ husitství
Jednota bratrská - malá a velká stránka - Jednota Lukášova - Jednota Augustova - Jednota  Blahoslavova - Kralická Bible

15. Obroda církve v německém  Švýcarsku a v Německu
O. Zwingli - Martin Luther

16. Mohutný plamen ve francouzském Švýcarsku a ve Francii
Vilém Farel - Jan Kalvín a jeho následovníci

17. Reformace v ostatních zemích Evropy
Anglie - Skotsko - Polsko - Uhry - Itálie - Španělsko

18. Augsburská a helvetská konfese
Ustavení vyznání lutherského a kalvínského a jejich vliv ve všech zemích Evropy

19. Česká konfese
Styky Jednoty s utrakvisty, s lutherány a s reformovanými - pokus o jednotu českého vyznání - Majestát císaře Rudolfa II.

20. Katastrofa
Protireformace - Tridentský koncil - Bílá hora - emigrace

21. Učitel národů
Jan Ámos Komenský - jeho život, dílo - pastýř rozplašeného stádce – „Věřím i já ...“

22. Světélka v temnu
Vrchol protireformace - Ochranov - skryté sémě a jeho zahradníci

23. Toleranční patent
Náboženské reformy císaře Josefa II. - augsburská a helvetská církev v českých zemích - těžké začátky - duchovní ze zahraničí - císařský patent

24. Vznik svobodných církví
Duchovní stav státních církví - náboženská probuzení na světě - duchovní hnutí v českých zemích - Svobodná-reformovaná církev - Jednota bratrská - baptisté

25. Církevní společenství po 1. světové válce
Spojení lutherské a kalvínské církve v Českobratrskou církev evangelickou - Jednota bratrská - Bratrská jednota Chelčického - Metodisté - Jednota českobratrská - církev československá - pravoslaví - katolicismus
Příloha č. 4 – O Bibli
O Bibli
Pro učitele lze doporučit knihy:
Čapek, V.: Historie Bible. Advent, Praha 1990.
Požitek a prospěch pro zkoumatele Bible - úvahy a rady D. L. Moodyho

Pro učitele a děti:
Doney, M.: Jak k nám přišla Bible. SPN a ČBS, Praha 1993.
O čem všem je Bible. Pokoj, Bratislava 1992.
Lewis, K. & White, P.: Jakým jazykem mluví Bůh. Dětská misie, Příbor, 1997.
Dopis tobě. GBV 1990; distribuce: Posel pokoje a radosti, Pardubice.

Návrh cyklu při využití knihy „Jak k nám přišla Bible“ doplněný některými dalšími úkoly:

1.   Co je Bible ..... kap. 1, 2, 19
2.   Příběh Starého zákona ..... kap. 3, 4, 9
3.   Příběh Nového zákona ..... kap. 3, 5, 9
4.   Jak se začalo psát ..... kap. 6, 7, 8
5.   Nový zákon proti Starému zákonu ?  ..... Moody: „Požitek a prospěch pro zkoumatele Bible“
6.   Jak vznikala Bible, překlady ..... kap. 10, 12, 13, 18
7.   Bible a bohoslužby
8.   Bible a reformace
9.   Bible v Čechách ..... kap. 11 - část 14 a 17
10. Biblické společnosti ..... kap. 15, 16, 17
11. Čteme Bibli ..... kap. 20
12. Bible a konkordance, slovníky
13. Studium Bible pomocí otázek (Co se můžeme naučit od hlavní postavy příběhu? Jak se zde řeší hlavní problém? apod.)

Příloha č. 5 – Věrouka, katechismus
Návrh cyklu podle Karafiátova katechismu:
otázky  1-2 Jediné potěšení v životě i smrti
 3-4 Jak poznáme, co je hřích
 3-4 Desatero - vztah k Pánu Bohu
 3-4 Desatero - vztah k lidem
 5-10 Náchylnost ke zlému
 11-13 Vykoupení z hříchů
 14-17 Způsob vykoupení
 18 Čemu věříme - Bible
 18 - Vyznání víry: Věřím v Boha Otce ...
 18 - Věřím v Ježíše Krista ...
 18 - Věřím v Ducha svatého ...
 18 - Věřím v svatou církev obecnou ...
 19-20 Víra není zásluha, ale dar
 21-22 Svátosti
 23-24 Křest
   25-29 Večeře Páně
 30-31 Církev
 32-36 Vděčný život, dobré skutky
 37 Modlitba Páně
 38-39 Modlitba
 40 Dokonání Božího království, svědectví
 1- 2 Jediné potěšení v životě i smrti - shrnutí

Poznámky pro učitele ke Karafiátovu katechismu vyšly jako brožurka „Učíme se z Karafiátova katechismu“ vydaná DOCB v nakladatelství OLIVA. Nyní možno získat na www.cb.cz/deti.

Pro učitele lze navíc doporučit knihy:
Na každý den r. 1991. Kalich, Praha 1990. 365 úvah nad Heidelberským katechismem
Katechismus Jana Karafiáta. Naděje, Brno 1991


Pro výklad desatera a vyznání víry je třeba hledat doplňující materiály pro učitele - např.:
Boice, J. M.: Základy křesťanské víry. Návrat domů, Praha 1999.
Liguš, Ján: Apoštolské vyznání víry. Bratrská rodina 1994.
Lochman, Jan Milíč: Desatero: Směrovky ke svobodě. Kalich, Praha 1994.
Lochman, Jan Milíč: Krédo: Základy ekumenické dogmatiky. Kalich, Praha 1996.
Rejchrt, Luděk: Věřím: Výklad apoštolského vyznání víry. Svítání, Praha 1991.
Rejchrt, Luděk: Slunce svítí všem. Česká biblická společnost, Praha 1994.
Desatero. Bratrská rodina 1994
Příloha č. 6 – Stručný přehled „Dějin spásy“
Přehled je určen pro starší školní věk. Může se brát buď jako přehled – stručné shrnutí pětiletého cyklu nebo je možné si v každém oddíle vybrat některou charakteristickou část.
Tento cyklus je rozdělen na dvě základní části – „dějiny spásy“ vyvoleného národa a začátek „dějin spásy“ křesťanské církve – probírání každé z těchto částí je plánováno na jeden rok, ale každou z nich je možné rozdělit na dvě části, takže je možné v jednom roce prostřídat SZ a NZ.
Přehled byl vytvořen rozšířením podkladů starších materiálů od bratra kazatele Josefa Michala.
Oddíly ze SZ – Dějiny spásy (1. ročník):
Č. Téma	Bible                 .
 1 Stvoření světa	Gn 1-2 
 2 Pád člověka	Gn 3
 3 Potopa	Gn 6,5-7,24; Gn 8,1-9, 17
 4 Abraham	Gn 12,1-7, 13 15 17 18 21,1-8 22
 5 Izák, Jákob	Gn 25,18-27,38 28-32
 6 Josef		Gn 37 39-46
 7 Izrael v Egyptě	Ex 1-2
 8 Vyjití z Egypta	Ex 3 7 12
 9 Izrael v Boží péči	Ex 9 14-16
10 Zákon SZ	Ex 19-24
11 Hříchy Izraele	Ex 32; Nu 11 13 16; J 3,14-15
12 Na pochodu do Kanánu		Nu 20,14-22 21,1-4 21,10-35 22-25; Dt 1-5 34
13 Dobývání a rozdělení zaslíbené země	Jozue
14 Doba soudců	Sd 2-3 6-7 15-16; Nu 33,55-56
15 Prorok Samuel	1 S 1-7
Oddíly ze SZ - Dějiny spásy (2.ročník):
Č. Téma	Bible                 .
 1 Saul, Vyvolení Davida	1 S 8-15; 16-31
 2 David		2 S 2, 6 - 8 a 11-12 (15-19, 24; 1 Kr 1)
 3 Šalamoun	1 Kr 3,1-15, 5,1-14, 8,1-26, 11
 4 Rozdělené království;Pád severní říše	1 Kr 12; 14,21-31; 2 Kr 17
 5 Eliáš		1 Kr 17-19, (21)
 6 Elíša		2 Kr 2-6 (7; 13,14-20)
 7 Jóaš		2 Kr 11-12; 2 Pa 24
 8 Chizkijáš (Ezechiáš)	2 Kr 18-20 (Iz 36-39; 2 Pa 29-32)
 9 Jošijáš	2 Kr 22-23 (2 Pa 34-35)
10 Jeremiáš	Jr 36
11 Jeremiáš II; Pád judského království	Jr 37-38; 2 Kr 24-25 (2 Pa 36)
12 Židé v zajetí, Ezechiel	Jr 29,1-14; Da 3 (dále kap. 1-6 a 9); 
		(Ester); Ez 37,1-14
13 Nehemiáš, Ezdráš	Ezd, kap. 1; 3-5; 7-10; Neh, kap. 1-3 a 5-9
14 Židé pod vládou pohanských králů,
     Mezi Starým a Novým zákonem	(Da 5) Dt 30,3-4 (Jr 29,14)
15 Židovský národ v současné době	

Oddíly z NZ — Život Pána Ježíše
Č. Téma	Bible                 .
 1 Příchod krále oznámen, příp. mládí	Lk 1-2; Mt 1-2; Iz 53; Iz 11,1-5
 2 Předchůdce (včetně smrti Jana Křtitele)	Lk 1,5-24; 1,57-80; 3,1-18;
		Mt 11,2-15; 14,1-12
 3 Křest Páně, pokušení	Mt 3,13-17; Mt 4,1-11
 4 První učedníci, povolání učedníků    	J 1,29-52; (Mt 4,18-22); Mt 9,9-13 
    vyslání učedníků	(Lk 5,27-32); Mt 10,1-14; 
		Lk 10,1-12.17-20; Lk 14,25-35
 5 Ježíšova moc 	J 2,1-11; Mt 8,1-14.23-34; 
		Mt 9,1-7.18-34; Mt 14,13-21
 6 Vjezd do Jeruzaléma, vyčištění chrámu	Mt 20,17-21,17
 7 Rozmluva s nepřáteli	Mt 22,15-46; J 7,25-32; 
		Lk 11,37-54; J 12,37-50
 8 Mytí nohou, večeře Páně	J 13,1-16; Lk 22,14-23; Mt 26,30-56;
   Getsemane, u nejvyššího kněze	J 18,12-27; Mt 26,57-68; Mt 27,1-10
 9 Před Pilátem, smrt, pohřeb	J 18,28-40; J 19,1-16; Lk 23,16-49; 
		J 19,38-42; Lk 23,55-56
10 Vzkříšení	Mt 27,62-66; Mt 28,1-15; J 20,1- 18; 
		Lk 24,13-47; J 20,24-31
11 Nanebevstoupení	(J 21); Mt 28,16-19; Sk 1,1-14
12 Druhý příchod Páně	Mk 13, 1-37; Mt 24,1-44
13 Čemu se podobá Boží království	Lk 4,14-21, Mt 13, Lk 21,5-7, 25-30
Oddíly NZ – Skutky apoštolů, případně epištoly, Zjevení
Č. Téma	Bible                 .
 1 Seslání Ducha svatého	Sk 2,1-41; (Sk 4,23-31)
 2 Uzdravení chromého	Sk 3,1-16; 4,1-22
 3 Život první církve	Sk 2,41-47; Sk 4,32-5,16; Sk 6,1-7
 4 Pronásledování (Apoštolé před soudem, 
    Štěpán - první mučedník)	Sk 5,17-42; Sk 6,8-7,2a.; 7,48-60
 5 Křest etiopského dvořana	Sk 8,1-5.(6-25).26-40
 6 Saulovo obrácení	Sk 9,1-31
 7 Křest setníka Kornelia	Sk 10,1-48; 11,1-18
 8 Petr vysvobozen ze žaláře	Sk 12,1-24
 9 První misijní cesta ap. Pavla 		        Sk 11,19-26; 13,1-5.13-16.42-52
   (Antiochie, Lystra)	14,1-28
10 Apoštolský sněm v Jeruzalémě	Sk 15,1-35
11 Druhá misijní cesta - příchod do Evropy	Sk 15,36-41; 16,1-40;
12 Druhá misijní cesta -  Tesalonika, Atény	Sk 17,1-33; 18,1-11
13 Třetí misijní cesta (Efez, návrat)	Sk 19,17-40; 20,17-36; 21,1-14
14 Pavlovo vězení 	Sk 21,17-40; kap. 22-28
   (v Jeruzalémě, v Cesareji, cesta do Říma)	
15 Pavlovy dopisy (Filemonovi, Timoteovi)	Fm; 2 Tm 3,14-17
16 Zjevení	Zj 1-3
17 Zjevení – 2.část	Zj 20,10-22,7


