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METODICKÉ POKYNY  

k Biblickej súťaži a Biblickej olympiáde 2012/13 

 

Drahí bratia v kňazskej službe, milí katechéti ! 

 
Vstupujeme do ďalšieho ročníka súťaží Biblická olympiáda (ďalej len „BO“) 

a Biblická súťaž (ďalej len „BS“), ktoré sú dobrým spôsobom ako zaktivizovať deti 
a mladých ľudí k čítaniu Svätého písma, aby sa ním nechali formovať a aplikovali ho do 
svojho života.  Na základe vašej prihlášky do súťaže vám posielame metodické pokyny 
k celkovej príprave na BO a BS, ktoré obsahujú pokyny k organizovaniu triednych 
a školských kôl, vzorové úlohy, odporúčanú literatúru, metodické postupy a iné usmernenia.  
 V rámci duchovného rozmeru BO a BS a duchovnej formácie detí a mládeže, Vám 
odporúčame, aby ste pred a po prípravách na súťaž venovali čas modlitbe. Okrem osobnej 
modlitby ponúkame aj cirkevne schválenú modlitbu k príprave na BO a BS.   
 Zároveň Vám dávame do pozornosti aj výtvarnú biblickú súťaž: „Biblia o čami detí a 
mládeže“, ktorá je v tomto školskom roku tematicky zameraná na knihy  Mt, Rut, 1Kr. 

 Bližšie informácie, propozície jednotlivých súťaží, Organizačný poriadok Biblickej 
olympiády a metodický pokyn nájdete na www.dks.grkatpo.sk v sekcii „Súťaže“.  
           Vzorové otázky na triedne a školské kolá Vám budú zaslané na Vami uvedenú e - 
mailovú adresu najneskôr začiatkom januára 2013. 
 Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Nech Vás i všetkých, ku ktorým ste poslaní Boh 
napĺňa a vedie svojím Duchom.  
 
           
                                                                           o. Peter Cap a Majka Majirská
                                        
 
Prílohy* : 
1. Metodický pokyn  - Biblická súťaž – A. a B. kategória 
2. Metodický pokyn  - Biblická olympiáda – 1. a 2. kategória 
* posielame len vybrané prílohy podľa prihlášky do súťaže.  
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METODICKÝ POKYN  -  BIBLICKÁ SÚ ŤAŽ 2012/2013 
     A . kategória (1. - 2.roč. ZŠ) a B. kategória (3. – 4. roč. ZŠ) 

 

A/ TRIEDNE KOLO: sa uskutoční v  prípade, ak ste sa do súťaže zapojili za školu. Súťažia 

jednotlivci v triede/skupine. Z oboch ročníkov (1. a 2. roč. v prípade A. kat. a 3. a 4. roč. v prípade B. 

kat.) sa vyberú víťazi 1.-3. miesta podľa výsledkov (spolu 6 jednotlivcov v jednej kategórii), ktorí  

medzi sebou súťažia na školskom kole. 

Postup pre A. kategóriu: pripravte TEST z 10 otázok (formou dvíhania kartičiek A, B, C); resp. 

môžete využiť vypracované vzorové úlohy. 

Postup pre B. kategóriu: pripravte TEST z Evanjelia podľa Matúša zložený z 15 otázok; resp. 

môžete využiť vypracované vzorové úlohy. 

Pozn. Ak máte viac tried v jednom ročníku, môžete urobiť aj ročníkové kolo. Ak ste sa do súťaže 

zapojili ako farnosť, prebehne priamo farské kolo, ktorého sa zúčastnia záujemcovia o súťaž.  

 

B/ ŠKOLSKÉ / FARSKÉ KOLO: v školskom kole súťažia 6 jednotlivci v jednej kategórii 

(môžu to byť 3 prváci + 3 druháci v A. kat., a 3 tretiaci + 3 štvrtáci v B. kat.). V prípade farského kola 

sú to záujemcovia za farnosť. Z víťazov umiestnených na prvých troch miestach sa po zhodnotení 

výsledkov kola vytvorí 3-členné družstvo za jednotlivé kategórie, ktoré reprezentuje školu/farnosť na 

protopresbyterskom kole. 

Postup pre A. kategóriu:  môžete využiť vypracované vzorové úlohy alebo vytvoriť vlastné v kolách 

napr.: 

1. kolo  – TEST ( 8 otázok typu a/b/c);  2. kolo – SPÁJAČKY (spájanie dvojíc/ trojíc slov alebo citát, 5 

príkladov); 3.kolo – CITÁTY   (určenie autora citátu, doplnenie slova do citátu, 5 známych citátov napr. 

z učebnice); 

Postup pre B. kategóriu: môžete využiť vypracované vzorové úlohy alebo vytvoriť vlastné v kolách  

napr.:   

1. kolo - TEST (8 otázok typu a/b/c); 2. kolo - CITÁTY  (vypísanie citátu podľa súradníc, doplnenie slova, 

určenie autora alebo adresáta, 6 citátov);  3. kolo - OKRUHY (otázky typu kto, koľko, kedy, kde a pod., na 

ktoré odpovedia priamo ústne).  Bodové hodnotenie a časový limit pri každom jednom kole si určite 

sami, podľa vlastného uváženia. Kvalitná príprava žiakov a realizovanie triednych a školských kôl je 

zárukou úspechu na vyšších kolách! Zároveň Vás povzbudzujeme k využitiu a rozvíjaniu 

svojej tvorivosti pri príprave žiakov na BS a k príprave súťažných úloh.  Návrh úloh na triedne 

a školské kolá Vám zašleme e-mailom. V prípade nedodania úloh v e-mailovej forme nás 

informujte, zašleme Vám ich riadnou poštou! 

 

C/ PRAVIDELNÉ STRETÁVANIE SA učiteľa NV/N a žiakov zapojených do súťaže 

(vhodné sú Biblické krúžky):  Pri príprave sa zamerať nie len na úroveň zapamätania si faktov, ale aj 

na vyššie úrovne kognitívnej oblasti (podľa vekových osobitostí žiakov):  1. ZAPAMÄTANIE 

(definovať, formulovať, testy...);  2. POROZUMENIE (vedieť vysvetliť, porovnať, zdôvodniť...); 3. 
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APLIKÁCIA (na obraz alebo na posolstvo textu, vedieť usporiadať, vybrať, demonštrovať, riešiť...); 4. 

ANALÝZA (pre starších: porovnať texty, rozbor textu, rozlíšiť...);  (spracované podľa Bloomovej taxonómie 

cieľov) 

Dbať na afektívnu a psychomotorickú oblasť a na duchový rozmer BS – duchovná formácia,  

budovanie a vyjadrenie vzťahu, identifikovanie sa, vcítenie sa, prejavenie záujmu, vzájomná 

spolupráca, vytváranie spoločenstva a pod.  

 

D/ VYUŽÍVANIE RÔZNYCH METÓD PRI PRÍPRAVE:  výklad, rozhovory na biblické 

témy, beseda, modlitba, demonštrácia obrazov a máp, kontemplácia textu/obrazu, film, kreslenie, 

vytváranie symbolov,  dramatizácia textu,  vypisovanie kľúčových slov, porovnávanie textov, 

interview, písanie listu, práca s odbornou literatúrou, časopisom alebo internetom, tematické čítanie 

SP, vyhľadávanie informácií o biblickej postave, mieste, predmete..., súťažné hry, kvízy, vytváranie 

vlastných úloh žiakmi, metóda riešenia problému, práca v skupinách a pod. 

 

E/ ODPORÚČANÁ LITERATÚRA A ZDROJE - pomôcka pre u čiteľov    

- Sväté Písmo Starého a Nového zákona;  
Odborná literatúra:  - DUFOUR, X.L.: Slovník biblickej teológie, Bratislava, 1990; 
- Ilustrovaná príručka k Biblii, SBS, Banská Bystrica, 2001; 
- TRUTWIN - MAGA: Otváral nám Písma. Spišská Kapitula, 1993; 
- TYROL, A.: Lectio Divina, KBD, Svit; 
- TRSTENSKÝ, F.: Vezmi a čítaj. Nová kapitula, 2010.  
Tvorivá práca s Bibliou: - GERČÁK, F.: Potulky Bibliou, 
- Kniha biblických kvízov pre deti, Slovenská biblická spoločnosť; 
- BENEŠOVÁ, M. - PAVLOVSKÁ, M.: Dieťa a biblia – poňatie biblických príbehov cez dramatickú 
výchovu; 
- HECHTOVÁ, A.: Kreativní přístupy k Biblii; 
- HECHTOVÁ, A.: Tvořivá práce s biblickými postavičkami. Metody práce s Biblií a jejich 
procvičování. Brno, 2006;  
- HOFFSUMMER, : 99 detských kázní. KBD, Svit, 2000; 
- Boh hovorí svojim deťom. Kirche in Not, 1992; 
Obrázky:  - Guadalupi, Miesta a príbehy zo SZ a NZ v umeleckých dielach a fotografiách. Ottovo 
naklad, Praha 2004; 
- HOLBEIN ml., H.: Obrázky ke Starému zákonu (s úvodní studií Jaroslava Boubína). Paseka, 1996;  
- DOWLEY, T.: Sprievodca bibliou pre študentov. SBS, Banská Bystrica, 1994; 
- DOWLWEY, T.: Biblický atlas pre študentov. SBS, Banská Bystrica, 1994; 
- CD WIDMANN, G.: Biblické obrazy od Siegera Ködera. 2001. 
- Biblia s ilustráciame Gustáva Dorého. 
- detské obrázkové Biblie; detské biblické omaľovánky; 
- Biblické obrazy, KPKC; 
- biblické mapy, SBS; 
Časopis: - Sväté Písmo pre každého -  Mt: január - apríl 2001 
DVD:   – hrané filmy; dokumentárne filmy,  
DVD Animované biblické príbehy, štúdio Nádej, štúdio Lux...  
CD-ROM (mp3) Biblické príbehy - štúdio Nádej (www.studionadej.sk),   
Internetové stránky: - www.kbd.sk (Katolícke biblické dielo, SR); 
- www.biblickedilo.cz (Katolícke biblické dielo, CZ); 
- www.samuelcz.com (Biblická práca pre deti); 
- www.animator.sk . 
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F/ MODLITBY K PRÍPRAVE NA BIBLICKÚ SÚ ŤAŽ 
 
Modlitba pred čítaním Svätého písma  
Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť 
svetlom  na životnej ceste. Bože Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo  majú napísať; prosím ťa, 
pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, dvom emauzským 
učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce láskou k tebe, keď 
budem čítať Sväté písmo, a daj, nech ťa stále hlbšie poznám. 
Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku k 
Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý môj život. 
Modlitba po čítaní Svätého písma  
Bože Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. Verím, že Ježiš Kristus je 
PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere. Verím, že Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky 
jeho slová a nasledovať jeho príklad. Verím, že Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma s úctou a láskou často 
prijímať sväté sviatosti na udržanie a zveľadenie Božieho života vo mne. Panna Mária, nech na tvoj 
príhovor a podľa tvojho príkladu vždy ochotne prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré 
pochádza od Boha.  
_____________________________________ 
Kto s úctou číta Sväté písmo ako duchovné  čítanie, môže získať za obvyklých podmienok čiastočné odpustky. 
 
 
 
 
 
 
 

METODICKÝ POKYN -   BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2012/2013 
1. a  2 . kategória (5. - 9. r. ZŠ  a G, SOŠ ) 

 
A/ TRIEDNE KOLO : na ZŠ prebieha vo všetkých skupinách a na SŠ podľa záujmu žiakov. 

Súťažia jednotlivci v triede. Zo všetkých súťažných skupín sa vyberú víťazi na prvom mieste podľa 
výsledkov  triedneho kola, ktorí potom medzi sebou súťažia na školskom kole. Hodnotenie 
uskutočňuje učiteľ NV. Práce žiakov sa uchovávajú na škole na čas jedného roka. (porov. Organizačný 
poriadok Biblickej olympiády (OP BO), čl. 13). 

 
B/ ŠKOLSKÉ KOLO: V školskom kole súťažia víťazi triednych kôl. Z víťazov umiestnených 

na prvých troch miestach sa po zhodnotení výsledkov kola vytvorí trojčlenné družstvo, ktoré 
reprezentuje školu na protopresbyterskom kole. Hodnotenie uskutočňuje trojčlenná porota z učiteľov 
NV. Práce žiakov sa archivujú na škole jeden rok (porov. OP BO, čl. 14).  

Kvalitná príprava žiakov a realizovanie triednych a školských kôl je zárukou úspechu na 
vyšších kolách! Zároveň Vás povzbudzujeme k využitiu a rozvíjaniu svojej tvorivosti pri príprave 
žiakov na BO a k príprave súťažných úloh.  Návrh úloh na triedne a školské kolá Vám zašleme e-
mailom. V prípade nedodania úloh v e-mailovej forme nás informujte, zašleme Vám ich riadnou 
poštou. Potvrdenie o priebehu triednych a školských kôl (tlačivo v prílohe propozícií) nám zašlite do 
7. februára 2013. V prípade nezaslania tohto potvrdenia, resp. nerealizovania triednych/školských 
kôl, bude vaše družstvo diskvalifikované zo súťaže! 

 
C/ ŠTÚDIUM KOMENTÁROV:   ku knihám 1Kr, Rut, Mt - uverejnené na  

www.dks.grkatpo.sk 
 
D/ METODICKÝ SEMINÁR:  Príprava žiakov na Biblickú olympiádu  
 
E/ PRAVIDELNÉ STRETÁVANIE SA učiteľa NV/N a žiakov zapojených do olympiády 

(vhodné sú Biblické krúžky):  Pri príprave sa zamerať nielen na úroveň zapamätania si faktov, ale aj 
na ostatné úrovne kognitívnej oblasti:  1. ZAPAMÄTANIE (definovať, formulovať, testy...);  2. 
POROZUMENIE (vedieť vysvetliť, porovnať, zdôvodniť...); 3. APLIKÁCIA (na obraz alebo na posolstvo 
textu, vedieť usporiadať, vybrať, demonštrovať, riešiť...); 4. ANALÝZA (porovnať texty, rozbor textu, 
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rozlíšiť...); 5. SYNTÉZA (vymyslieť, navrhnúť, vyvodiť záver...); 6. HODNOTENIE (posúdiť hodnotu, 
zostaviť hierarchiu, argumentovať); 7. TVORIVOSŤ (scénka, kresby/maľba, písanie listu...) (spracované podľa 
Bloomovej taxonómie cieľov). 
Dbať na afektívnu a psychomotorickú oblasť a na duchový rozmer BO – duchovná formácia,  
pravidelné čítanie Písma, budovanie a vyjadrenie vzťahu, identifikovanie sa, vcítenie sa, prejavenie 
záujmu, vzájomná spolupráca, vytváranie spoločenstva a pod.  

 
F/ VYUŽÍVANIE RÔZNYCH METÓD PRI PRÍPRAVE:  výklad, rozhovory na biblické 

témy, beseda s biblistom, modlitba, demonštrácia obrazov a máp, kontemplácia textu/obrazu, film, 
kreslenie, vytváranie symbolov,  dramatizácia textu,  vypisovanie kľúčových slov, porovnávanie 
textov, interview, písanie listu, práca s odbornou literatúrou, časopisom alebo internetom, tematické 
čítanie SP, vyhľadávanie informácií o biblickej postave, mieste, predmete..., súťažné hry, kvízy, 
vytváranie vlastných úloh žiakmi, metóda riešenia problému, práca v skupinách a pod. 

 
G/ ODPORÚČANÁ LITERATÚRA A ZDROJE – pomôcka pre u čiteľov 

- Sväté Písmo Starého a Nového zákona (+ úvody, poznámky pod čiarou); 
 
Odborná literatúra:  - DUFOUR, X.L.: Slovník biblickej teológie, Bratislava, 1990; 
- POTÚČEK, J.: Biblická konkordancia. Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 1997; 
- Ilustrovaná príručka k Biblii, SBS, Banská Bystrica, 2001; 
- TRUTWIN - MAGA: Otváral nám Písma. Spišská Kapitula, 1993; 
- RENDTORFF: Hebrejská bible a dejiny. Vyšehrad, 1998; 
- Jeruzalemská bible. Vydavatelstvo Krystal OP; 
- BIČ, M.: Výklady V. ke Starému zákonu. Karmelitánske nakladatelství, 1996; 
- TYROL, A.: Lectio Divina, KBD, Svit; 
- Sväté písmo s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Dobrá kniha, Trnava 2009. 
- Biblia – slovenský ekumenický preklad. SBS, Banská Bystrica  2008; 
- Malý stuttgartský komentář. Nový zákon, Kostelní Vydří. 
- Ježíš a svitky od Mŕtveho mora.  
- Biblia s aplikáciami pre život;  
- TRSTENSKÝ, F.: Vezmi a čítaj. Nová kapitula, 2010. 
 
Tvorivá práca s Bibliou: - GERČÁK, F.: Potulky Bibliou, 
- Kniha biblických kvízov pre deti, Slovenská biblická spoločnosť, 
- BENEŠOVÁ, M. - PAVLOVSKÁ, M.: Dieťa a biblia – poňatie biblických príbehov cez dramatickú 
výchovu; 
- HECHTOVÁ, A.: Kreativní přístupy k Biblii; 
- HECHTOVÁ, A.: Tvořivá práce s biblickými postavičkami. Metody práce s Biblií a jejich 
procvičování. Brno, 2006;  
- TRSTENSKÝ, F.: Vezmi a čítaj. Sedem pravidiel duchovného čítania. Nová Kapitula, Spišské 
podhradie 2010. 
 
Obrazy a mapy: - Guadalupi, Miesta a príbehy zo Starého a Nového zákona v umeleckých dielach 
a fotografiách. Ottovo nakladatelství, Praha 2004; 
- HOLBEIN ml., Hans: Obrázky ke Starému zákonu (s úvodní studií Jaroslava Boubína). Paseka, 
1996;  
- Biblia s ilustráciami Gustava Dorého;  
- DOWLEY, T.: Sprievodca bibliou pre študentov. SBS, Banská Bystrica, 1994; 
- DOWLWEY, T.: Biblický atlas pre študentov. SBS, Banská Bystrica, 1994; 
- biblické mapy, SBS;  
- ikony s biblickými námetmi, 
 
Časopis: - Sväté Písmo pre každého:  Mt: január – apríl 2001; 1Kr: november 2005 – január 2006; 
Rút: jún 2005  
 
DVD, CD, VHS – hrané i dokumentárne filmy/audioukážky 
DVD Animované biblické príbehy, štúdio Nádej, štúdio Lux...  
CD-ROM (mp3) Biblické príbehy - štúdio Nádej (www.studionadej.sk),   
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Internetové stránky: - www.kbd.sk (Katolícke biblické dielo, SR);  www.biblickedilo.cz (Katolícke 
biblické dielo, CZ);  www.samuelcz.com (Biblická práca pre deti);  www.animator.sk . 
 
 

H/ MODLITBY K PRÍPRAVE NA BIBLICKÚ OLYMPIÁDU  
Modlitba pred čítaním Svätého písma: Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, 
že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom  na životnej ceste. Bože Duchu Svätý, ty si vnukol 
svätopiscom, čo  majú napísať; prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa 
nich žiť. Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. 
Rozohrej aj moje srdce láskou k tebe, keď budem čítať Sväté písmo, a daj, nech ťa stále hlbšie 
poznám. Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi 
lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý môj život. 
Modlitba po čítaní Svätého písma : Bože Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní 
Svätého písma. Verím, že Ježiš Kristus je PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere. Verím, že Ježiš 
Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky jeho slová a nasledovať jeho príklad. Verím, že 
Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma s úctou a láskou často prijímať sväté sviatosti na udržanie a 
zveľadenie Božieho života vo mne. Panna Mária, nech na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu 
vždy ochotne prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od Boha.            
Kto s úctou číta Sväté písmo ako duchovné  čítanie, môže získať za obvyklých podmienok čiastočné 
odpustky. 
 

 
 
TYPY SÚŤAŽNÝCH ÚLOH: môžete využiť vypracované vzorové úlohy alebo vytvoriť vlastné, 
napr. 
1. vedomostné: test, otázka – odpoveď, dopisovanie citátov, skladanie rozstrihaného citátu, určenie 
autora a adresáta citátu, tematické okruhy (kto, čo, kde, koľko, prečo, zázraky,...), tajnička, 
osemsmerovka, rýchle prsty (správne a čo najrýchlejšie rozadenie), určenie pravdivej a nepravdivej 
odpovede; urči, z ktorej biblickej knihy je uvedený úryvok textu; chronologicky usporiadaj citáty 
biblickej udalosti; oprav chyby v texte 
2. transformácia textu: inzeráty (urč autora), listy (písanie listu), pohľadnice (urč miesto), priradenie 
rámcovej udalosti k biblickému textu,  
3. práca s obrazom: zoradenie udalosti chronologicky, priradenie názvu k danej udalosti, odkrývanie 
obrazu, dvojice súvisiacich obrazov (obsahovo/chronologicky), doplniť chýbajúce časti obrazu, určiť, 
čo na obraze chýba, priradiť symbol/ilustračné foto k biblickému obrazu, práca s mapou – zaznač 
miesto udalosti, kreslenie správnej odpovede,  
4. posolstvo biblického textu: otázka – odpoveď na základe analýzy textu s aplikáciou do života, 
porovnávanie textov (chválospevy, modlitby, podobenstvá...) 
5. kombinované formy:  priradenie súradnice k symbolickej perokresbe, doplniť text k obrázkom 
(komix), priradnie biblického textu k aktuálnemu obrazu zo života, logický rebrík (logicky prepojiť 
určené prvé a posledné slovo 5 vetami), kufor (uhádnuť slovo na základe biblického opisu), 
blafovačky (vybrať, kto hovorí správne) 
6. audiovizuálne formy: audiostop, videostop – urč, čo podľa biblického textu nie je správne 
v audio/videoukážke, čo bude nasledovať, čo si povedali, urč názov udalosti zobrazenej len obrazom 
bez zvuku, ...) 
7. dramatizácia: scénka, pantomíma (biblická udalosť alebo jej transformácia na súčasnosť. 


