
    
 

 
 

 

 

Biblický projekt Noc čítania Biblie 
 

 

 
 
 Úvod: KPKC, n. o. v spolupráci s KBD a rádiom LUMEN organizuje piaty 

ročník projektu Noc čítania Biblie, ktorého hlavným cieľom je pripomenutie 

posolstva Biblie. 
 
 
 Cieľ: 

1. spoznávať knihu kníh – Bibliu, 

 

2. zamýšľať sa nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka – veriaceho aj 

neveriaceho, spoločné uvažovanie nad stálou aktuálnosťou biblických právd, 

 

3. „kriticky“ čítať biblický text, ktorého cieľom je prirodzené poznávanie biblického 

textu  (spoznávať  svet  autora  a svet  textu),  porozumenie  obrazov,  symbolov a 

literárnych žánrov Biblie, 

 

4. za biblickým príbehom odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka – 

objaviť v biblickom príbehu posolstvo, 

 

5. hlbšie   porozumieť   Božiemu   slovu:   pravidelným   čítaním   prijať   pozvanie k 

budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom, 

 

6. zažiť spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítaní Božieho slova. 

 

 

 

 

 



 Popis: 

 začiatok projektu 12.12.2014 

 Noc čítania Biblie: z 12.12. na 13.12. 2014 (noc z piatka na sobotu), 
 

 Vyvrcholenie  projektu: 14. 12. 2014 
 

 Možnosti realizácie projektu noc čítania: v školskej alebo farskej knižnici, v škole 

– v triedach, klubovni..., vo farskom centre, v kostole, 
 

 Pri realizácii projektu mimo priestorov kostola, kde žiaci ostanú celú noc si 

prinesú  karimatky a spacáky  +  Bibliu.  Podľa  vopred  dohodnutého  programu aj 

šatky, látky, zápisník, stravu... 
 

 Pri realizácii v kostole odporúčame časovo upraviť program čítania napr. od 21.00 

do 24.00 alebo vytvoriť skupiny rodín, žiakov, spoločenstiev, ktoré sa budú 

striedať po celú noc. 

 

 

1. kategória: 1. až 4. ročník ZŠ: čítanie biblických príbehov, porovnávanie ilustrovanej 

Biblie   s biblickým   kánonom,   spoločné   čítanie   po   veršoch,   biblická   katechéza, 

sledovanie   biblického   filmu   vhodného   pre   mladších   žiakov   alebo počúvanie 

audionahrávok biblických príbehov, oblečenie sa do dobového oblečenia, spoločná 

večera v kruhu – príprava tradičných jedál... 

 

2. kategória: 5. až 9. ročník ZŠ: čítanie biblických textov, práca s textom, príprava 

scénky pre mladších žiakov, biblická katechéza, sledovanie biblického filmu vhodného 

pre túto vekovú kategóriu, oblečenie sa do dobového oblečenia, spoznávanie života 

židovskej tradície... 

 

3. kategória: 1. až 4. ročník SŠ: čítanie biblických textov, práca s textom, bibliodráma, 

biblická katechéza, prednáška biblistu, sledovanie biblického filmu... 

 

4. spojené kategórie: Tútorstvo (tutoring) starších žiakov mladším žiakom: vytváranie 

dvojíc alebo malých skupiniek, kde  starší žiak číta  Sväté  písmo  mladším  žiakom. 

Spoločne pracujú s posolstvom biblického textu /využívajú akúkoľvek kreatívnu 

metódu: kreslenie,   tvorba   koláže,   scénka,   práca   s vykladacím   materiálom/.   

Spoločné stolovanie... 

 

Tútorstvo: Cesta odovzdávania Božieho slova staršími mladším. Cesta ústneho podania,  

tak  ako  sa  po  celé  stáročia  odovzdávalo  Božie  slovo  z generácie  na generáciu. 

 
 
 
 
 
 



 Biblisti: zverejníme  zoznam  biblistov  spolu  s témami  prednášok  -  školy  môžu 

pozvať biblistu na prednášku, diskusiu, 

 

 Medzi predmetové vzťahy:  náboženstvo/náboženská  výchova,  výtvarná  výchova, 

literatúra, informatika, občianska výchova, etická výchova, dejepis... 

 

 Výstupy projektu: fotogaléria, prezentácia z realizácie projektu v škole, vo 

farnosti... 

 
 

 Analýza biblického textu: školy, ktoré nebudú mať hosťujúceho biblistu, si  budú 

môcť vypočuť analýzu biblického textu prostredníctvom rádia LUMEN v 

 piatok 12. decembra od 21:00 do 21:30 hod.  (doc.  Frant išek  Trstenský) .  

 Témou prednášky bude: Podobenstvo o stratenej ovci (Mt 18,12-14 // Lk 15,4-7). 

 

 Audiomost: možnosť audiomostu prostredníctvom rádia LUMEN.                  

(piatok 12. decembra od 20:30 do 22:00 hod). 

 
 
 Výstupy  projektu  zasielajte  na  CD  na  adresu:   

KPKC, n. o., Bottova 15, 054 01 Levoča 

  
 
 Kritéria prezentácie: 
 
 hodnotené budú len práce zaslané najneskôr do 31. januára 2015 a spracované na 

jednu tému v príslušnej kategórii, 
 
 v závere prezentácie je potrebné uviesť autorov prezentácie a účastníkov projektu, 

adresu školy, zdroje informácii, 
 
 môže byť použitý akýkoľvek druh vizuálneho vyjadrenia, napr. fotografie, 

maľby, kresby, atď., 

 je možné použiť audio nahrávku, 
 
 dovolené sú nasledujúce druhy súborov: PowerPoint (PPT) a MP3. Príspevky nesmú 

byť väčšie než 15 MB, 

 hodnotené budú len práce spracované na jednu tému v príslušnej kategórii. 

 

Len pripomíname, že prvoradým cieľom projektu Noc čítania Biblie nie sú výstupy 

projektu, atď., ale najmä štúdium Biblie, budovanie lásky ku Knihe kníh, vytváranie 

spoločenstiev...  

 
 Organizátor:      

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk); Katolícke biblické dielo 

(www.kbd.sk); rádio LUMEN (www.lumen.sk); doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský PhD. 

http://www.kbd.sk/
http://www.lumen.sk/

