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Budu tvým 
průvodcem.

Úvod
Začíná další ročník Biblické stezky. 
Jde o závod v lese s 10 stanovišti 
se zajímavými úkoly. Závod je 
především akce pro tebe a tvou  
partu kamarádů s jedním dospělým,  
tzv. šerpou. Společně si užijete pohyb 
v přírodě a hravě zvládnete rozmanité 
úkoly, např. uvázat uzel, říct zpaměti 
biblický verš nebo najít poklad. 
Johoho. Poklad je ukryt na tajném 
místě. Najdeš ho s kamarády během 
závodu? 

Startujeme poslední víkend v dubnu. 
Do té doby ti tvůj rodič nebo vedoucí 
může předčítat Dorošťák – průvodce 
po stanovištích. Díky tomu budeš 
vědět, co tě v lese čeká. Pročítání 
Dorošťáku by mělo být příjemné 
a hravé. Na každé stránce potkáš 
zvířecího průvodce – jaka.

Ocitneš se s Pavlem, Ježíšovým 
přítelem, v oslnivém světle na cestě 
do velkého města. Potrénuješ 
paměť a mozkové závity při luštění 
šifer i svaly házením kamene nebo 
míčku. Musíš dobře mířit. Znovu 
se přesvědčíš, jak moc důležitá je 
voda v přírodě. A kdyby se někdo 
zranil, budeš vědět co a jak. Nakonec 
neuškodí, když budeš mít všeobecný 
přehled o všem možném. Buď 
připraven! To je naše heslo. Však 
víš, všechno se může někdy hodit. 
Vsadím se, že si to hodně užiješ.  
Tak hurá do toho!

Výzva
Zvládneš ujít pěšky 10 km? 
Apoštol Pavel nachodil 
tisíce kilometrů, když 
vyprávěl lidem o Ježíši.  
Ty můžeš potrénovat chůzi 
na celodenním výletě 
s rodiči. Po návratu můžeš 
s rodičem napsat jakovi, 
kolik kilometrů jsi nachodil, 
co jsi viděl a co jsi zažil. 

Napiš jakovi,  
jak ses měl na výletě:



76 Setkání 
se světlem

Co to tu svítí?  
To bych chtěl.

Byl jednou jeden mladý        , 

řídil se heslem: Bohu služ.

Neměl rád lidi, kteří se

snažili hlásat Ježíše.

A tak je           po zemi

a chtěl je dát za             .

Jenže na jedné z jeho         

ho do očí jak velká 

silné        udeřilo

a zcela ho oslepilo. 

To Saula Ježíš           ,

aby nikomu neškodil.

Naopak od té chvíle dál

Saul kázal, že je Ježíš        , 

že z mrtvých vstal a přijde zas,

až nastane ten pravý          . 

Tak Ježíš, který        byl, 

Saulovo         proměnil.

STOP



98 Vyprávění
Byl jeden muž, který se jmenoval 
Saul. Věřil sice v Pána Boha, ale 
nevěřil v Pána Ježíše. Strašně ho 
zlobilo, když o něm někdo říkal, 
že je to Boží syn a Spasitel, který 
nás přišel zachránit. Když se 
dozvěděl, že ve městě Damašku 
je hodně křesťanů, kteří věří 
v Ježíše, rozčílilo ho to. Říkal si: 
„Ježíš není žádný Boží syn ani 
Spasitel. Ten, kdo to tvrdí, lže.“ 
Zlobil se: „Jen počkejte, já vám 
to zakážu, já vám to vyženu 
z hlavy.“ Rozhodl se, že do toho 
Damašku pojede. Vezme s sebou 
vojáky a ty, kdo věří Pánu Ježíši, 
bude trápit a dá je zavřít do 
vězení. Myslel si, že dělá dobře. 
Že je to tak správné. Ale Pánu 
Ježíši se to vůbec nelíbilo. 

Když už byl Saul na cestě, 
zazářilo kolem něho najednou 
zničehonic veliké světlo a úplně 
ho oslepilo. Saul se polekal 
a padl na zem. Tu k němu 
Ježíš z nebe promluvil: „Saule, 
proč mě nenávidíš, proč mě 
pronásleduješ?“ Saul od toho 
světla úplně oslepl, nic neviděl. 
Museli ho vzít za ruku a dovést 
do Damašku. Saul tam začal 
přemýšlel o tom, co se mu stalo. 
Poznal, že Pán Ježíš je opravdu 
Boží syn a Spasitel. I když ho 
Saul nenáviděl, Pán Ježíš ho 

má rád. Přišel ho zastavit, aby 
už dál neubližoval druhým 
lidem. Tak Saul uvěřil v Pána 
Ježíše. Když to Pán Ježíš uviděl, 
poslal za ním Ananiáše. Ten se 
za něj modlil a Saula uzdravil. 
Zase viděl úplně normálně. 
Od té doby už Saul nikomu 
neubližoval a dostal nové 
jméno, jméno Pavel. A všem 
vyprávěl o tom, že Pán Ježíš je 
Boží syn, který je má rád a přišel 
je zachránit. 

I když si myslíme, že to děláme 
dobře a správně, může se 
stát, že přitom ublížíme 
jinému člověku. To se Pánu 
Ježíši vůbec nelíbí. Pak nás 
přijde napomenout. Říká: 
„Je to špatné, už to nedělej.“ 
Napomíná nás, protože nás  
má rád a chce nám tak pomoci. 

Pán Ježíš má velikou moc. 
Dokáže nepřítele zastavit, 
a dokonce z něj udělat i přítele. 
Proto se nemusíme bát. Proto 
nemáme nikoho nenávidět, ale 
mít všechny rádi jako Pán Ježíš. 
Modlit se i za nepřátele, kteří 
nám ubližují.

Syn člověka nepřišel lidi zahubit, 
ale zachránit. L 9,56

Vyprávění zpracováno podle Skutků apoštolských 9, 1–22

Úkol Udělej známou činnost poslepu. 
Třeba zkus se zavázanýma očima 
postavit dům z lega. 

Tip Poslechni si příběh 
nějakého člověka, který 
také poznal, že Ježíš je 
Spasitel (Zachránce).

Tip Modli se s rodiči 
za jednoho svého 
kamaráda, který je 
nemocný, zlobí nebo 
má nějaký problém.

Otázka Co vadilo Saulovi?  
(Že křesťané věří, že Ježíš je Boží syn.)

Otázka Do kterého města  
cestoval Saul? (Do Damašku)

Otázka Co bys dělal na místě Ježíše,  
kdyby někdo chtěl ublížit tvým  
kamarádům?

Otázka Kdy naposledy ses někomu 
omluvil? Co se přihodilo?

Úkol Pokus se nakreslit  
obrázek s velikým světlem.



1110 Zahrajte si s dětmi Saulův příběh jako divadlo. 

Budete potřebovat  
Saula, Ananiáše, hlas z nebe, vojáky (s výzbrojí),  
svítilnu, šátek na zavázání očí

– Saul se začne rozčilovat a zlobit na křesťany v Damašku. 
 Vyhrožuje jim.  

– Saul svolá vojáky a jde s nimi do Damašku. 

– Náhle ho oslní světlo. Saul padá na kolena.  
 Zavažte mu oči šátkem. Ozve se hlas z nebe:  
 „Saule, proč mě pronásleduješ?“  

– Saul se zvedne ze země a vojáci ho slepého odvádí do Damašku. 

– Tam Saul chvíli sedí a přemýšlí. 

– Po chvíli za ním přijde Ananiáš, vloží na něj ruce a modlí se za něj. 

– Saul je uzdraven, vidí. Sundejte mu šátek z očí.

– Raduje se a vykřikuje:  
 „Ježíš je Boží syn. Má mě rád.  
 Uzdravil mě a zachránil. Hurá!“ 

Zahrajte si s dětmi  
na slepého člověka.

Budete potřebovat  
šátek na zavázání očí,  
bezpečný prostor

Zavažte dítěti oči a veďte ho  
za ruku, ať jde s vámi vybranou 
trasou. Děti se mohou střídat, 
jedno má zavázané oči a druhé 
ho vede za ruku. 

Verše
zpaměti

Takhle to třeba 
půjde lépe do hlavy.



1312 Udržuj mozek pořád činorodý, bystrý a rychlý. Nauč se zpaměti 
jeden verš z Bible. Je to moudré slovo. Každý z tvé hlídky se učí 
jeden verš. Například Pepa se naučí Ježíš nepřišel…, Anička se naučí 
Milujte své…, Tonda se naučí Sláva Bohu… a šerpa se naučí V Bohu 
mám… Každý se učí jiný verš. Když si vybereš biblický verš, najdi si 
ho v Bibli třeba s pomocí dospělého.

V Bohu  ukaž rukou na nebe

mám naději.  dej obě dlaně před sebe v pěst

Proto se nebojím. radostně poskoč

V Bohu mám naději. Proto se nebojím.  Ž 56,12
Říkáme a ukazujeme s dětmi

V Bohu 

mám 
naději.

Proto se 
nebojím.

1.

2.

3.

Syn člověka ukaž rukou vzhůru k nebi

nepřišel pochoduj na místě 

lidi ukažte rukou na sebe a ostatní

zahubit, naznač rukou ránu pěstí

ale zachránit. obejmi ostatní

Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.    L 9,56

Milujte  oběma rukama vytvoř srdce

své nepřátele!  dej obě ruce v pěst a naraž jimi do sebe

Buďte dobří k těm, pohlaď svou tvář

kdo vás nenávidí. dej obě ruce v pěst a naraž jimi do sebe

Sláva Bohu,  roztáhni ruce směrem k nebi

který má moc  naznač svaly a dlaně v pěsti

nás zachránit.  obejmi sám sebe za ramena

Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm,   
kdo vás nenávidí.       L 6,27 (B21)

Sláva Bohu, který má moc nás uchránit.  Ju 1,24–25

Když dnes  
zaslechnete Boží hlas,

nezatvrzujte se vzpurně dej obě ruce před sebe do kříže

proti němu.   ukaž rukou na nebe

Když dnes zaslechnete Boží hlas,   
nezatvrzujte se vzpurně proti němu.  Žd 3,15 (SNC)

přilož jednu dlaň k uchu a prstem  
druhé ruky ukazuj na své srdce



1514 Uzly

Tip k vázání Požádej svého rodiče, aby tě vázání 
naučil. Každý dospělý má jiný způsob vázání. 
Trpělivost je tady na místě.  

Tkaničky 
už mám,
tak teď
ambulák.

Dřív nebo později budeš potřebovat svázat provázek nebo lano. 
Možná už si dávno umíš zavázat tkaničky u bot. Pak to budeš mít 
jednodušší. Pokud u bot používáš suchý zip, nauč se mašličku.  

Když už umíš mašličku, ambulantní uzel (spojka) bude hračka. 
Tenhle uzel se ti hodí tam, kde potřebuješ spojit dva stejně silné 
provázky, třeba u vánočního dárku, balíku na poštu nebo obvazu.

4. 5.
6.

2.1.

7. 8. 9.

3.



1716 Voda 
dává 
život

Mlask mlask!
Pokud se vám experiment líbil, můžete se pokusit vyrobit 
„materiálový sendvič“. Základem je nanášení vrstev filtračního 
materiálu do dutého kusu klády či sáčku / pytle / PET lahve, 
přičemž voda projde každým z těch filtrů.

Začněte nanesením vrstvy jemného materiálu (písek, jemné kamínky, 
látka) a na ni pak naneste materiál hrubý (větší kameny) a pokud 
máte, přidejte kusy dřevěného uhlí (z večerního ohně). Pak tento 
postup několikrát opakujte. Výsledek by měl vypadat jako vrstvený 
koláč. Tento způsob postupně odstraní většinu nečistot a nějaké  
ty větší bakterie, ale zdaleka ne všechny. 

Nejen lidé, ale i všechna možná zvířátka, ryby, ptáci, zajíci třeba 
i motýlci a také rostliny, houby, stromy, kytičky potřebují ke svému 
životu vodu. Bez vody uschnou a zahynou. Avšak nestačí jakákoliv 
voda, musí to být voda čistá. Kdybychom se napili znečištěné vody, 
bylo by nám moc zle, onemocněli bychom z toho. Rostliny a zvířátka 
nepotřebují pitnou vodu jako my lidé, zakalená jim nijak nevadí. 

→ →

Horší je, když se do vody dostane třeba olej, benzín, hnojiva z pole, 
odpadky, špína z umytého auta, odpad z továrny nebo nějaký jiný 
jed. Pak se otráví nejen ryby, ale i všichni, kdo tu vodu pijí. Rostliny 
také začnou chřadnout a usychat. Proto se musíme starat o to, aby 
voda zůstala čistá. Nesmíme na zem a už vůbec ne do vody vylít nic, 
co by mohlo škodit přírodě, a tak ničit to krásné, co Bůh stvořil. 

Úkol Přemýšlejte s dětmi o tom, co a jak by mohlo  
vodu znečistit a otrávit. Na co si musíme dávat pozor.

Rukodělka Vyrobte si jednoduchou filtraci vody.  
Položte bavlněný kapesník přes čistou a prázdnou  
sklenici vody. Do jiné sklenice nalijte kalnou vodu  
s trochou hlíny. Obsah této sklenice nalijte do čisté  
sklenice přes kapesník. Pozorujte, co se stalo se  
špinavou vodou.

Zdroj: militaryrange.com



1918

Snad všichni máme rádi výlety do přírody, ale když jde člověk 
do lesa, měl by vědět, jak se tam správně chovat. Například 
nenechávat po sobě žádné odpadky. Kdyby tam každý odhodil 
lahev od pití, obaly od čokolády, igelitové pytlíky, byl by les  
brzo jako smetiště, nelíbilo by se v něm nám ani zvířátkům. 

Les je jako 
velká rodina

Jůůůůůů!

Aktivita Zajdi s rodiči na sběr odpadků ve svém okolí.  
Odnes z přírody to, co tam nepatří. Než podnikneš tuto 
výpravu za odpadky, pomoz odpadkům na obrázku najít  
cestu do správné popelnice.

Do které popelnice 
patří odpadky?



2120 V lese můžeme chodit po cestě i mimo ni, honit se, skotačit, hrát 
hry, ale neničíme tu krásnou přírodu, aby nám vydržela co nejdéle. 
Takže nerozkopáváme houby, i když jsou to třeba jen prašivky. 
Nějaké zvířátko si na nich rádo pochutná, nijak mu neublíží. Také 
nešlapeme po žížalách, slimácích a broučcích ani po mravencích. 
Všichni jsou v lese moc potřební a užiteční. Raději se vždycky 
podívejte, kam šlapete. 

Když najdeme nějaké zvířátko, tak si ho dobře prohlédneme, ale 
nebudeme ho trápit, tahat za ocásek apod. Také by nás to bolelo, 
kdyby nám to někdo dělal. Pokud se vám podaří najít ptačí hnízdo 
i s vajíčky, nešahejte na ně. Jsou křehká, snadno se rozbijí a ptáčci 
se navíc bojí našeho lidského pachu a rodiče by mohli vajíčka opustit.

Když jdeme do lesa, je třeba se na to správně obléct. Určitě si 
vezmeme dobré boty. Už jste někdy šlápli bosou nohou na borovou 
šišku nebo na trn či ostrý kámen? Jejda, to to bolí. Opravdu hodně 
moc. To bychom měli pokaženou procházku. Ani plavky nejsou do 
lesa dobré. Chce to raději nějaké kalhoty a košili. To abychom se 
nepopíchali a neškrábli o větev nebo trní. 

Rukodělka Vyrob s rodičem 
doma ptačí budku. Umísti ji 
na parapet vašeho domu nebo 
bytu. Pozoruj malé návštěvníky.

Pokud už jste tak velcí, že vám 
rodiče dovolí používat nůž,  
je pěkné si něco vyřezat z kůry 
nebo nějakého klacku.  
Ale neřežeme zbytečně  
a nebodáme do živého stromu. 
Nechceme jim přece ubližovat.  

Tip na knihu Vyřezávání  
dřeva s dětmi v přírodě  
od Irvine Richard

Povídejte si Přemýšlejte 
s dětmi o tom, jak se 
správně chovat v přírodě. 
Co všechno v ní můžeme 
dělat a co už ne. 

Jedná se vlastně o stanoviště v jehož blízkosti je ukrytý poklad. 
Stanoviště ale není vyznačeno na mapě (bude to místo, které je dobře 
dostupné a bezpečné). Toto stanoviště musíš se svou hlídkou najít. 

Po splnění jakéhokoliv stanoviště (např. uzly) získáte jako hlídka 
nápovědu k nalezení skrytého stanoviště. Nápověda může být 
hádanka nebo šifra. Po rozluštění nápovědy budeš schopen 
s hlídkou najít stanoviště, odkud to bude k pokladu coby kamenem 
dohodil. Až dojdeš s hlídkou na utajené stanoviště, nalezneš tam 
poslední úkol. Po jeho splnění objevíš ukrytý poklad. S hlídkou se  
o odměnu rozděl.

Skryté místo 
s pokladem

Někde to  
tu musí být! 



2322

Dobrá muška se ti může hodit. Nejsi sice Kapitán Amerika,  
ale můžeš umět podobné věci. Trénuj hod do dálky a na cíl.  

Fyzička: 
Hod na cíl

Napřáhnout  
a hodit.

Správné držení

Nápřah

Odhod

Špatné držení 

Jak správně uchopit míček  
a jak s ním pracovat:



2524 Skrytá 
šifra

Ještě dříve, než se lidé naučili psát, zaznamenávali své příběhy 
a vzkazy pomocí obrázků. Jako například indiáni v Americe nebo 
staří Egypťané. Nicméně i dnes používáme obrázky, abychom 
vyjádřili cosi víc.

Hmmmm...

Ukázka obrázkové řeči

Dokázali byste přečíst takový vzkaz zapsaný obrázkovou řečí?

(Syn (kluk) má prázdné břicho, má hlad. Jde se najíst a napít.)

Zdroj: Program InPrint
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syn 

obzor nebeský
střelec 

svátek krása 

jíst

slunce

hlad

bůh

jít

nebe

pít prázdné jídlo břicho

Syn/kluk má prázdné břicho, má hlad. Jde se najíst a napít.

Dokázali byste přečíst takový vzkaz zapsaný obrázkovou řečí?

(Syn (kluk) má prázdné břicho, má hlad. Jde se najíst a napít.)

Zdroj: Program InPrint

Zdroj: Program InPrint



2726 První 
pomoc Nejen v přírodě 

je třeba vždycky 
si vědět rady. 

Už jste se někdy ztratili? To se může snadno stát 
nejen venku v lese, ale i ve městě. Představte si, 
že vás najde policista, chce vás odvést domů  
k rodičům, ale neví, kde bydlíte. Dokázali byste 
mu říct svou adresu? Město, ulici i číslo domu  
kde bydlíte? To je moc důležité vědět. 

Sehrajte to s dětmi jako scénku. 

Dítě našlo zraněného (třeba zlomená noha, krvácí). Koho zavolá  
na pomoc? Na jaké číslo zavolá mobilem? Co vlastně řekne  
do telefonu? Bude si vědět rady, dokáže popsat místo, říct adresu  
a jméno? Dokáže nějak popsat, co se stalo? 

Představte si, že jste ztratili mobil nebo se vám 
zrovna vybil a nefunguje. Kamarád nebo paní 
učitelka vám rádi půjčí svůj, ale vy neznáte číslo 
na maminku nebo tatínka, a nemůžete jim tak 
zavolat. Znáte ho zpaměti? 

Víš, co dělat, když najdeš kamaráda, který upadl 
a teče mu krev? Nebo naříká, že ho bolí noha či 
ruka? Nejlepší bude zavolat někoho dospělého, 
aby mu pomohl. Není poblíž žádný dospělý, 
ale máš mobil? Zavolej na tísňovou linku 112. 
Ale připrav se, že budeš muset do telefonu říct, 
kdo volá, své jméno, adresu místa, kde jsi, kde 
je zraněný kamarád a popsat situaci, co se 
vlastně stalo.  

112



2928 Všeobecný 
přehled

Chci být 
připraven!

Přehled získáš životem. Koukej kolem sebe. Dobře poslouchej. Uč se 
od dobrých lidí. Pak tě tohle stanoviště nepřekvapí. Být připraven je 
naše heslo. Na stanovišti dostaneš úkol podle svého věku.

Vědomosti

• Jak se jmenuje hlavní  
město našeho státu?

• Kam tečou všechny řeky?

• Které suchozemské  
zvíře je nejrychlejší?

• Jak se jmenuje nejčtenější 
kniha na světě?

Pohybové dovednosti

• Udělej 10 výskoků.

• Skoč 6 žabáků.

• Skákej na jedné noze  
2 metry.

• Ujdi pozpátku 5 metrů.

Motorika

• Navlékni 5 korálků  
na tenký provázek.

• Nakresli kruh nebo čtverec.

• Vybarvi obrázek podle 
předlohy.

Pamatuj si slyšené

Zopakuj vtip nebo hádanku.

Příklad: Plují dvě rybičky v moři 
a najednou nad nimi propluje 
ponorka. „Viděla jsi to?  
Co to bylo?“ povídá jedna. 
 „Ále, nic zvláštního, jenom  
lidi v konzervě.“

Vědomosti

• Z čeho se dělá mouka? 

• Vyjmenuj 5 sportů,  
které se hrají s míčem.

• Vyjmenuj 3 listnaté  
a 3 jehličnaté stromy.

• Kolik slabik má  
„Biblická stezka“?

Pohybové dovednosti

Najdi písmena rozmístěná na 
stanovišti a přines je rozhodčímu.

Slož z písmen jakékoliv slovo. 

Motorika

Překresli: 

Pamatuj si slyšené

Převyprávěj děj své oblíbené 
pohádky tak, aby rozhodčí 
pochopil hlavní myšlenku 
příběhu (kromě pohádky může 
být také film, seriál, knížka aj.).

Předškolní děti Školní děti (1. a 2. třída)



30 Co už umím?

Ježíš je 

Piju čistou

Pamatuji si

Dokážu se

Rozluštím obrázkové

Znám od všeho

Kdo hledá, ten

Zachovám chladnou

Uvážu
házím do koše

Zachránce | verš | trefit | mašličku | vodu | odpadky | písmo | hlavu | něco | najde
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