
Bible � zvláštní kniha  
i pro mě 
Věk: starší školní děti, mládež, dospělí 

1. Univerzální úvod k biblickému setkání
Pomůcky: Bible, několik šátků

Přivítáme se, ukážeme skupině Bibli � téma našeho setkání. Pošleme ji po kru-
hu. Každý, kdo chce, může odpovědět na některou z těchto otázek (podle typu 
skupiny vybereme pouze jednu):
-   zda doma takovou knihu mají a kde
-   co ho napadá, když drží v ruce Bibli
-   jestli, příp. čím se podle něj liší od ostatních knih
Bibli můžeme mít zabalenou do šátku, příp. podle počtu účastníků do několika 
šátků. Položíme ji doprostřed a kdo chce, kousek odkryje a odpoví na jednu  
z uvedených otázek. Bibli pak otevřeme a pracujeme s ní dál podle zvoleného 
tématu.

2. Tři biblická TOP
Pomůcky: Bible, citáty o Bibli, pro každého tři nálepky, příp. kamínky

Nahlas přečteme a na viditelné místo rozložíme citáty o Bibli (PL1). Vyzveme 
účastníky, aby si je ještě jednou tiše přečetli a postavili se k tomu sdělení, které 
je nějakým způsobem, pozitivně i negativně zaujalo. U citátu se tak přirozeně 
vytvoří dvojice, trojice, příp. zůstane jeden zástupce. „Neobsazené“ citáty odlo-
žíme stanou. Každá skupina se poradí, příp. jednotlivci popřemýšlí a pak odpre-
zentují důvody volby „svého“ citátu. Poté, co si účastníci navzájem vyslechly své 
důvody, dostanou tři nálepky, příp. tři kamínky. Dostanou za úkol je položit k 
citátu, který je nejvíce oslovuje nyní. Přitom mohou položit všechny tři „hlasy“ k 
jednomu citátu, libovolně je nakombinovat, ale také vůbec „nehlasovat“.
Hlasy spočítáme a vyhlásíme tři TOP!

3. Co dáme na titulní stranu?
Pomůcky: Bible, obrazové karty a několik prázdných kartiček, pastelky, psací potřeby, papíry

Vyzveme účastníky ke spolupráci na „projektu“: Hledáme obrázek na titulní 
stranu pro svou Bibli. Nabídneme jim několik obrazových karet (cca o polovinu 
více, než je počet účastníků ve skupině). Pomalu je rozložíme a prohlédneme si 
je, pak teprve dáme pokyn, aby si každý vzal tu „svou“. Pokud se na někoho ob-
rázek nedostane, vybere si další, který nejvíce odpovídá, příp. načrtne na prázd-
nou kartičku „svůj“ originál. Účastníci pak své výtvory prezentují.
Rozšiřující činnost: K obrázku můžeme vymýšlet i „podnadpis“, tj. několik slov, 
která by se mohla napsat pod slovo BIBLE.


