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Katechetické p?ípravy k Novému zákonu. Výb?r ze sv?dectví
evangelist?.

Popis

P?íru?ka s názvem „Na cest? s Ježíšem“ je druhým vydáním stejnojmenné publikace z roku 2004 (Tomáš Butta, Olga Baumruková, Jana
Kraj?i?íková). Obsahuje návrh zpracovaných katechetických p?íprav v?etn? krátkých vypráv?ní pro mladší d?ti, dále obrázky ur?ené jako
p?edloha pro ?innost žák? a také kvízy, které vedou k aktivit? a soust?ed?nosti. Publikace je ur?ena pro duchovní, katechety, u?itele a všechny,
kte?í se vyu?ování v?nují a podílejí se tak na poslání církve v podstatné oblasti vyu?ování a výchovy.
Cílem této p?íru?ky je uvád?t mladou generaci do poselství a p?íb?h? Bible, konkrétn? novozákonních událostí s úst?ední postavou Ježíše z
Nazareta. Žáci mohou poznávat jeho život, jeho u?ení, jeho jednání a jsou zváni na cestu s ním jako jeho u?edníci.
Strukturu katechetické p?ípravy tvo?í: téma, biblický text, d?jeprava, vypráv?ní pro mladší d?ti, otázky k opakování a rozhovoru, ilustrace-
didaktické pom?cky a názorniny, poznámky k výkladu pro starší d?ti, píse?, text na tabuli, pojmy do slovní?ku, úkol, kvíz a kresba na tabuli.
Metody, jejichž pomocí jsou d?ti uvád?ny do biblické látky, mohou být velmi rozmanité. V této p?íru?ce se vychází z klasických katechetických
metod, jakými je vypráv?ní biblických p?íb?h?, rozhovor o jeho obsahu, jeho písemné zachycení textem i výtvarnou kresbou, a jeho verbální a
pohybové ztvárn?ní ve form? dramatizace. Sou?ástí hodiny jsou písn? a modlitby. K ov??ení znalostí slouží opakování, které m?že mít podobu
souvislého a uceleného vypráv?ní p?íb?hu a jeho vysv?tlení žáky nebo zpracování odpov?di v testu ?i rozlušt?ní kvízu. Podle pedagogických
schopností m?že vyu?ující k p?iblížení biblické látky d?tem volit i další metody podporující jejich aktivní p?ístup ve výuce.
Vydáním této p?íru?ky cht?jí auto?i znovu p?isp?t k napl?ování úkolu církve ší?it biblické poselství a formovat mladou generaci hodnotami
Ježíšova evangelia.
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