Biblický projekt Noc čítania Biblie
/tretí ročník/
Úvod: Projektom Noc čítania Biblie sme sa rozhodli pripomenúť si posolstvo Biblie
Cieľ :


spoznávať knihu kníh - Bibliu



zamýšľať sa nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka – veriaceho aj
neveriaceho, spoločné uvažovanie nad stálou aktuálnosťou biblických právd



„kriticky“ čítať biblický text, ktorého cieľom je prirodzené poznávanie biblického
textu (spoznávať svet autora a svet textu), porozumenie obrazov, symbolov
a literárnych žánrov Biblie



za biblickým príbehom odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka –
objaviť v biblickom príbehu posolstvo



hlbšie porozumieť Božiemu slovu: pravidelným čítaním prijať pozvanie
k budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom



zažiť spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítanie Božieho slova

Popis:


Začiatok projektu: 7. 12. 2012



Noc čítania Biblie: z 7. 12. na 8. 12. 2012 (noc z piatka na sobotu)



Vyvrcholenie projektu: 9. 12. 2012 /Deň Biblie – 2. decembrová nedeľa/



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 žiaci
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.



Kategórie:

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 katecháza, 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 posolstvo 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.


Materiály:



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

konkrétne materiály budú zverejnené na webovej stránke: www.kbd.sk

pozvať biblistu na prednášku, diskusiu


Medzipredmetové vzťahy: náboženstvo/náboženská výchova, výtvarná výchova,
literatúra, informatika, občianska výchova, etická výchova



Výstupy projektu:



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

fotogaléria, prezentácia z realizácie projektu v škole, vo farnosti

môcť vypočuť analýzu biblického textu prostredníctvom rádia Lumen. (Čas a tému
upresníme).


Audiomost: možnosť audiomostu prostredníctvom rádia Lumen. (Čas a tému
upresníme.)
- výstupy projektu zasielajte na CD na adresu: Katolícke biblické dielo,
Nábrežie Jána Pavla II. č. 697/4, 059 21, Svit



Prihlásiť sa do teleprojektu na adrese: svit@kbd.sk



Prihlasovacie údaje:
Názov školy:
Adresa školy:
Webstránka školy /ak škola má stránku/:
E-mail adresa školy:
Veková kategória /maximálne tri najlepšie práce za každú kategóriu/:
Koordinátor projektu na škole /zodpovedný učiteľ/, telefónny kontakt:



Kritéria prezentácie:
- hodnotené budú len práce 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

Organizátor:

Katolícke biblické dielo, www.kbd.sk
(Pôvodný organizátor KPKC)

Autori projektu: Jana Hurajtová, František Trstenský,

