
 
 
 
Milí vedoucí, 

věnujte, prosím, pozornost tomuto newsletteru. Mám pro vás pár nových 
nabídek a informací včetně těch, které se týkají vašich besídek i rodin ve vašem 
okolí, které se samy za sebe zapojují do biblické soutěže. 

Co se týče nabídek, pro službu dětem jsme získali sponzorským darem 14 
nových flipchartů. Některé už jsme rozdali, ale stále jich tu mám pár k dispozici. 
Pokud tedy máte zájem, kontaktujte mě mailem a domluvíme se na způsobu 
převzetí. 
            Další nabídka je spojena s běžnými situacemi, kterým jako besídkáři čelíte. 
Jistě se vám stává, že na poslední chvíli někdo z vedoucích vypadne, přijde více 
malých dětí, než je obvyklé, a tak je někdo „hlídá“ během bohoslužby. Nejčastěji 
jde o rodiče nebo děti z dorostu, ve kterých vidíte potenciál. Nebo provozujete 
scházení pro maminky s dětmi a jste unavení z pravidelné přípravy.  

Právě pro tyto příležitosti pro vás připravujeme osvědčené lekce plné aktivit, 
zábavy a rovnou i potřebných pomůcek. V jednom pytlíku dostanete připravenou 
lekci se vším, co budete potřebovat. Materiály by měly být k zakoupení během 
srpna. Cena se bude odvíjet podle pomůcek potřebných pro každou lekci (nebo 
soubor lekcí). Některým z vás tak odpadne běhání a shánění pomůcek. 

Pokud stále hledáte on-line zdroje, tak Hanka K. připravila slušnou nabídku 
zajímavých odkazů na omalovánky a jiné hry (obvykle do mobilu nebo tabletu): 
https://www.superbookproject.com/our-work/translation//our-work/translation/  
(oslovili jsme je s nabídkou překladu do ČJ, čekáme na odpověď) 
  
Nabídka dalších her slouží spíše pro inspiraci, chybí česká jazyková mutace: 
https://www.word-game-world.com/ 
Česká varianta není u omalovánek on-line přímo nutná, ale tyto omalovánky 
potřebují podporu programu Adobe FlashPlayer, který už se však zdarma nenabízí. 
V případě ostatních her je obvykle problémem 
čeština https://www.biblewise.com/kids/char_topic/index.php 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Spoustu dalších omalovánek do mobilu naleznete pod následujícími odkazy: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salvationsstory.biblecoloringfree
 – určené pro všechny děti, spíš školkové, mohlo by dost bavit i pro kluky, jsou tam 
takové "superhrdinovské" postavičky. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colouringpages.biblecoloringbo
ok určené pro děti předškolní a 1. stupně. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nice2meet.biblecoloringbook – 
určené také pro předškolní děti a 1. stupeň. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible_coloring.color_by_numbe
r.coloring_pages vybarvování podle čísel – řekla bych pro děti kolem 8, 10 let. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=bible.colorbynumber.free.app - 
určené pro dorost (nebo možná i některé dospěláky) - vybarvování podle čísel, je to 
trošku zdobnější a víc kreativní a "cool", nejen biblické příběhy, ale i myšlenky 
z Bible. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teazel.christian.coloring prý 
profesionální obrázky k omalovánkám, už je to opravdu spíš jako "doodle" 
umělecké dílo. Častokrát s motivačními citáty s odkazem na biblické verše. 
  
Křesťanské puzzle do mobilu: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.city.puzzles.biblia pro 
nejmenší, skládací obrázky vždy ze 12 kostiček (3x4). 
Skládačky pro nejmenší (vkládání postaviček do prázdných tvarů, velmi dětské 
obrázky) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.childrensbiblepuzzles.
BiblePuzzlesForToddlers (postavičky občas se svatozáří) 
  
Biblická soutěž 2022 
  
Tento červen jsme se rozloučili s Dankou Navrátilovou, která biblickou soutěž 
v naší církvi zavedla a dlouhodobě na ní pracovala, motivovala děti, připravovala i 
vyhodnocovala otázky. Danka teď zaslouženě odpočívá, i když na to nevypadá, její 
věk jí to už dovoluje  
Většina z vás máte se soutěží vlastní zkušenosti. 
 
 



 
 
 
V posledních letech se ukázalo, že zájem o soutěž je převážně v moravskoslezském 
kraji. Ze zkušenosti vím, že přístup k vedení besídek a biblickému vzdělávání dětí 
se kraj od kraje liší. Těžko říct, jestli je to dáno tradicí a generacemi věřících lidí. 
Církve v Čechách jsou mladší a děkuji Bohu za to, že stále vznikají, vedoucí jsou 
často první generací těch, kteří děti vedou. Proto bych ráda dala příležitost dětem a 
rodinám napříč církví. Není to jednoduchý úkol. Vidím však, že pokud chceme pro 
Boží slovo získat více dětí, změna systému biblické soutěže je nutná. 

Soutěž vnímám jako aktivitu, která by měla děti bavit a motivovat poznávat 
Boží slovo. Nerada bych, aby prostředí bylo natolik soutěživé, že v něm půjde 
pouze o prosazení úspěšných jednotlivců. Spíše bych soutěž ráda vnímala jako 
společnou cestu za poznáním Boží pravdy. Uvažuji v této souvislosti i o změně 
systému odměňování. Pokud v této souvislosti víte o možnosti sponzorství nebo 
jakékoliv finanční pomoci z řad firem ve vašem okolí, dejte vědět, budu ráda. 
  
Co to prakticky znamená: 

Připravené otázky zohlední nejen biblické znalosti, v praktickém směru také 
upevní porozumění biblickému kontextu. Současně chci reagovat na podněty 
některých z vás, že otázky byly občas velmi obtížné. V této souvislosti 
připravujeme změnu, kdy budou otázky rozděleny na několik úrovní, z nichž si děti 
nebo týmy budou moci vybrat (lehčí otázka = méně případných získaných bodů). 

Pro Vás, vedoucí, chystáme on-line seminář, kde se dozvíte, jak organizovat 
sborové kolo. Současně dostanete k dispozici otázky a doprovodný materiál 
s aktivitami. Sborové kolo bude probíhat častěji, než jste zvyklí. To proto, aby děti 
nestály před velkým balíkem znalostí, které budou muset najednou zvládnout, ale 
aby své znalosti mohly ověřovat průběžně. Aby i vy jste si byli jistí, že se děti 
nememorují pasáže bez pochopení a aplikace do běžného života.  
            Celostátní kolo by mělo vyvrcholit Festivalem všech zapojených dětí. 
Zatím pro vás nemám pevná data, která byste si mohli zapsat do svých kalendářů. 
Záleží na tom, jak rychle se nám podaří nový systém uvést do praxe. Ale také na 
tom, jak se bude vyvíjet covidová situace. Moc bych si přála, aby už toto období 
restrikcí bylo za námi! 
  
Přeji vám hezké prázdniny! 
Mirka 
  
 


