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Příběhy zpracovala Ludmila Čeháková pro vnitřní potřebu DC
Metodická spolupráce Nová Milena- ilustrátor Jana Šmardová Koulová

KŘESŤANSKÁ MISIJNÍ KATECHEZE
Seznamuje děti s příběhy, které jsou obsaženy ve Starém a
Novém Zákonu .Vedle volnočasových aktivit budou děti
seznamovány s příběhy dětí , které je povedou k setkání s
křesťanskou morálkou a s poznáním takových pojmů,
které by měly být ve vědomí i slovníku vzdělaného jedince.
Jsou propojeny s pojmy v příbězích biblických
prezentovány podle věkových zvláštností dětí. Zasazením
do novodobých prožitků dětí
nejsou v rozporu s
vědeckým poznáním. Děti se budou setkávat v druhé
klubovně v tak zv. křesťanském kruhu v pondělí ve středu
pátek asi 40 minut, ale i na vycházce v přírodě. Činnost
bude připravena formou metodických listů , které pro děti
budou zpracovány včetně vhodných ilustrací .K těmto
listům se bude připravovat množství her a manipulačních
pomůcek. Křesťanský kruh je možný veřejně prezentovat.
Pojem „Křesťanská misijní katecheze.“ Vysvětlení pojmu:
Nejde o výuku náboženství, ani o propagaci Církve
československé husitské. Jde o naplnění křesťanské
morálky, uvedené učením Ježíše Krista. Poslání DC je
přesně definováno, k čemu má sloužit, Zároveň naplňujeme
soužitím dětí v DC mravní výchovu. Je samozřejmě
křesťanská. Neboť obsahuje všechny mravní atributy , které
formují svobodně se rozhodujícího sebevědomého a
ukázněného člověka, který se v dospělosti varuje násilí,
drog, ponižování a ubližování druhému.

Každý vzděšlaný člověk se nemůže obejít bez znalostí
křesťanské ideologie. Je součástí celého filosofického systému.
/ Albert Einštejn/
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Katecheze je rozdělena na příběhy dětí, které souvisí
přibližně s biblickými pojmy. A na vlastní biblické příběhy.
S dětmi se spojuje postava Šimona, která v dětech
evokuje mimosmyslové vnímání.
Parta literárních kamarádů přibližuje dětem
smysl pro fer pley
Druhá skupina dětí představuje tu skupinu, která má
krůček k šikaně, nebo se chová jako agresoři.
V obou skupinách literárních hrdinů se děti mohou
seznamovat s označením takového chování, ale především
ho mohou posuzovat, hodnotit klady a zápory.
Mnohaletá zkušenost nám prokázala, že je to metoda
práce velmi dobrá konkretizuje abstraktní pojmy a uvádí je
do života.

Pokud pracujeme s dětmi na výkladu Písma
křesťanských atributů je nutné vyjít z možností chápání dětí
ve věku 7- 10 let. V tomto věku je většina abstraktních pojmů
pro děti prázdná. Děti se je naučí interpretovat pamětně i v
předpokládaných souvislostech ale emočně jsou pro ně
bezobsažná. Pokud se tyto pojmy spojí s konkrétní situací,
kterou děti umí velmi dobře prožít,
zůstává u nich obsahová stopa.
V tomto katechetickém výkladu Písma se o to pokouší
autorka příběhů.
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KAMARÁDI TOMÁŠE, DĚTI, JAKÉ MAJÍ BÝT

Péťa
Terezka

Tomáš

Jakub
Madlenka

Tajemný Šimon,
který je vždycky
nablízku, když to
kamarádi Tomáše
potřebují.
Kamarádi kolem
Milana se toho musí
ještě hodně učit.
Jejich darebáctví se
nikomu nelíbí...
Stále a stále si
vymýšlí, komu by
co provedli

Vašek , Milan Aleš , Kája
LĆ + JŠK

