STANOVIŠTĚ BIBLICKÉ STEZKY 2020
- Materiály ke stažení od 6. ledna 2020 na webu biblickastezka.cz VYSVĚTLIVKY
T – týmové – otázky může vypracovat celý tým
I – individuální – otázky pro každého člena hlídky, nesmí si radit
O – only one – otázka pouze pro jednoho člena hlídky, určí hlídka, nesmí mu radit
S – stanoviště pro Stezku
P – stanoviště pro Pěšinku
[PDF], [zde], […] – odkaz ke stažení
Bible – najdete v jednom z používaných překladů Bible
POUŽÍVANÉ PŘEKLADY BIBLE
ČSP – český studijní překlad
ČEP – český ekumenický překlad
B21 – překlad 21. století

0. SPECIÁLNÍ TÉMA – KOMENSKÝ „MUŽ TOUHY“, (POUZE S)
 náplň: 1 čtecí plán na 5 dní a odpovědi na otázky z Interaktivní dílny Komenský 2020


forma: na každém stanovišti (1-20) bude jedna otázka pro celý tým (otázky budou předem)



zdroj 1: čtecí plán v papírové podobě (PDF), YouVersion čtecí plán (zde)



zdroj 2: Interaktivní kniha na [Komensky2020.cz]

1. – 6. POZNÁVÁME BIBLI – VŠEOBECNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
1. Hledání v Bibli (I)


náplň: najít konkrétní verše podle zadání do časového limitu

2. 10 veršů zpaměti (T)


náplň: říct zpaměti 10 určených veršů zpaměti



zdroj: [Dorošťák]

3. Fakta o Bibli (T)


náplň: uvést rekordy, obhájit jedinečnost a důvěryhodnost Bible



zdroj: [Dorošťák]

4. Desatero (T)


náplň: přiřadit přikázání k běžným situacím života



zdroj: Bible, Exodus kap. 20, verše 1 – 17, Deuteronomium kap. 5, verše 6 – 22

5. Vyznání víry (T)


náplň: rozlišit pravdivá a nepravdivá tvrzení



zdroj: [Dorošťák]

6. Žalm 1 (O)


náplň: říct zpaměti Žalm 1



zdroj: Bible
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7. – 12. POZNÁVÁME BIBLI – CESTA TAM A ZPĚT (EXIL)



náplň: prokázat znalosti tématu
zdroj: čtecí plány v papírové podobě [PDF], YouVersion čtecí plány [zde]

7. Obecně o Exilu (T) – kdy, kdo, proč
8. Vedlejší postavy (T), pouze S
9. Daniel (T)
10. Ester (T), pouze S
11. Ezdráš (T), pouze S
12. Nehemjáš (T), pouze S
KE STAŽENÍ: CESTA TAM A ZPĚT V DOROŠŤÁKU Č. 2 [PDF]

13. – 15. ŽIJEME S PŘÍRODOU
13. Tři uzly v praxi (I)
 náplň: např. uvázat uzel a pomocí kladky vytáhnou zátěž
 zdroj: [http://gord.gringo.cz]
14. Poznávání rostlin a živočichů (T)
 náplň: poznat běžné rostliny a živočichy v české krajině
 zdroj: [Dorošťák]
15. Orientace (T)
 náplň: orientovat se v Mapy.cz a mapách související s Exilem
 zdroj: [Mapy.cz] a mapy Izraele, Babylonu a okolí [Dorošťák]
KE STAŽENÍ: ŽIJEME PŘÍRODOU V DOROŠŤÁKU Č. 3 [PDF]

16. – 18. TRÉNUJEME TĚLO
16. Trénink I. (I)
 náplň: ručkování, hod na cíl, vis, šplh
17. Trénink II. (I)
 náplň: překvapení jako herní prvek 
18. Zdravověda (T), pouze pro S
 náplň: prakticky ošetřit zraněného
 zdroj: [Dorošťák]
KE STAŽENÍ: TRÉNUJEME TĚLO V DOROŠŤÁKU Č. 4 [PDF]
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19. – 20. MÁME ROZHLED KOLEM SEBE
19. Všeobecný rozhled (T) – aktuální, celospolečenská témata roku 2019 (do týmu)
 náplň: prezentovat svůj názor na jedno libovolné téma níže uvedené
 zdroj: vlastní studium může začít hned
Seznam témat (hlídka si vybere pouze jedno z nich):
A) Jirka Král skončil jako youtuber
otázky: Proč Jirka Král skončil jako youtuber? Co si myslí o další generaci youtuberů? Vyjmenuj 3
pozitiva a 3 negativa YouTube.
zdroj: [video na YouTube]
B) film V síti (premiéra 8. března 2020, stačí vidět trailer a rozhovory s autory filmu)
otázky: Jaká fakta film popisuje? Proč je téma filmu důležité? K čemu film nabádá? Uveď příklad
(scénu), který ilustruje poselství filmu.
zdroj: [ukázka filmu]
C) ekologie
otázky: Proč by měl křesťan brát ohled na přírodu? Jak se přizpůsobit (adaptovat) na klimatické
změny (města, hydrologie, zemědělství, lesnictví, člověk)?
Zdroj: [https://www.klimatickazmena.cz/]
20. Život Komenského – Timeline (T)
 náplň: seřadit chronologicky a stručně okomentovat Komenského životní okamžiky
 zdroj: http://www.komensky2020.cz/ -> Interaktivní kniha -> Timeline
KE STAŽENÍ: MÁME ROZHLED KOLEM SEBE V DOROŠŤÁKU Č. 5 [PDF]

- Materiály ke stažení od 6. ledna 2020 na webu biblickastezka.cz -

