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ÚVODEM
Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické službě!
Stejně jako v předchozích letech jsme připraveni vás doprovázet v této službě nabídkou příležitostí
k sebevzdělání, sdílení zkušeností, reflexi své služby a zejména nabídkou dosud chybějících metodických
materiálů. V tomto školním roce nás čeká především úkol vytvořit nový metodický manuál k výuce
náboženství ve školách a ke katechezi dětí, nový rámcový program a rozpracovat modelové programy
a nové pomůcky.
Vítáme vás, kteří jste se k této službě nově přihlásili. Tento občasník slouží jako jedna z forem sdělování
nabídky za naší strany. Neváhejte se, proto, obrátit na mne a mé kolegyně, kdykoliv budete potřebovat
něco konzultovat.
Tým KPC pracuje ve stejném složení jako ve druhé polovině loňského roku. Pouze v týmu pro Otevřené
dny pro školy došlo k výměně: kolega Jan Sodomka odešel věnovat se učitelskému povolání a v našem
týmu jej nahradí František Chmelík, který na tomto projektu dosud spolupracoval externě.
Za tým KPC Marie Zimmermannová
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AKTUÁLNĚ

 PŘEHLEDNÉ INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU
Pro nový školní rok jsme zauktualizovali úvodní stránku Katechetického a pedagogického centra na
internetových stránkách Biskupství královéhradeckého. Zde najdete stručný souhrn všeho, co vám
můžeme poskytnout. Podrobnosti se dozvíte rozkliknutím příslušného odkazu.
Stránka je členěna do čtyř sekcí:
 Vzdělávání a formace: týká se všech, kteří se věnují jakékoliv formě náboženského vzdělávání a
katecheze, zejména pak kněží, pastoračních asistentů a katechetů s kanonickou misí.
 První evangelizace ve školách: týká se výuky náboženství ve školách a tzv. vstupů do škol.
 Katecheze ve farnosti: týká se všech typů katecheze včetně podnětů pro přípravu na nedělní
liturgii s dětmi. Ta má zatím svoji samostatnou rubriku Nedělní liturgie s dětmi.
 Další služba KPC: informace o konzultacích, plánovaných hospitacích, knihovně a půjčovně
literatury a katechetických pomůcek a aktuální číslo Občasníku KPC.
 Odkazy na www: zde jsme pro vás zpřehlednili seznam tematických internetových stránek, které
spravuje naše centrum, a dále jsme zde umístili přímé odkazy na pomůcky ke stažení, jež nabízejí
ostatní katechetická centra. V závěru najdete i několik odkazů na jiné časopisy či instituce
s materiály ke katechezi nebo náboženské vzdělávání. V nejbližších měsících zde přibude i soubor
s podrobnějším přehledem i zahraničních odkazů.
Dokumenty nutné pro výuku ve školách hledejte pod záložkou „Výuka náboženství“ v pravém sloupci
s rubrikami stránek.



KPCPODPORA.WEBNODE.CZ

Pokud hledáte zejména metodické materiály a pomůcky, použijte přímo tematické stránky
http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicka-podpora, kde je připraven i přehled o celoročních
programech, jež bude průběžně doplňován. Aktuální přehled o naplnění jednotlivých rubrik poskytuje
rubrika Novinky.

 KANONICKÉ MISE
Každý, kdo ve farnosti vyučuje náboženství nebo vede katecheze a není knězem nebo jáhnem
ustanoveným pro danou farnost, potřebuje k této činnosti oficiální pověření církve – tzv. kanonickou
misi. Připomínáme, že katechetům, kteří obdrželi kanonickou misi na jeden školní rok nebo na tři školní
roky v roce 2011/2012, již skončila její platnost.
Pravidla pro udělování kanonických misí i formulář k vyplnění jsou k dispozici na internetových
stránkách KPC v rubrice Ke stažení.

 TEMATICKÉ PLÁNY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013–2014
Děkujeme všem, kteří již tematické plány zaslali. Ostatní, prosíme, aby tak učinili nejpozději do konce
září 2014. Formulář k tematickému plánu je možné stáhnout z našich stránek v rubrice Ke stažení.
Formulář je možné doplnit třídní knihou.
Zaslání tematických plánů pro výuku náboženství ve školách a pro katechezi na farách je povinné,
přivítáme i tematické plány z programů iniciační katecheze dětí a ostatních katechetických nebo
vzdělávacích programů pro mladé a dospělé, které mohou sloužit k inspiraci pro jiné.
Zpět na obsah
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AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI K SETKÁNÍ A PRŮBĚŽNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

 OBLASTNÍ KATECHETICKÉ SETKÁNÍ, PRACOVNÍ SCHŮZKY
PRO KNĚZE A PASTORAČNÍ ASISTENTY – PODZIMNÍ KOLO
Oblastní setkání a pracovní schůzky s kněžími a pastoračními asistenty budou probíhat ve stejném režimu
jako v uplynulých letech. Jejich obsahem jsou zejména aktuální témata a návrhy metodických materiálů
k nim, sdílení zkušeností, diskuse o aktuálních otázkách, inspirace z dění na národní či mezinárodní
úrovni apod.
Podzimní program je prozatím otevřený, připravujeme např. tyto body:
 informace a podněty k Roku eucharistie, pozvání na Sympozium o eucharistii (viz níže)
 informace k 600. výročí Kostnického koncilu a v souvislosti s ním i upálení Mistra Jana Husa
(pomůcky budou připraveny až během prvního čtvrtletí roku 2015);
 příprava na advent 2015, zkušenosti z adventních programů;
 metodické materiály a pomůcky: ukázka názorného představení Božího plánu spásy a jeho
uskutečňování v dějinách lidstva; využití pomůcek z nového metodického materiálu „Bůh nám
posílá svého Syna“.
Oblastní setkání katechetů (účast kněží je vítána) se konají většinou od 16:00 do 18:00 hodin.
2. 10.

Havlíčkův Brod – fara (pro pastorační asistenty již v 15:00)

9. 10.

Nová Paka – fara

10. 10.

Litomyšl – fara

14. 10.

Náchod – fara

16. 10.

Česká Třebová – fara (16:30 – 18:30)

20. 10.

Chrudim – fara

21. 10.

Hradec Králové – Nové Adalbertinum

23. 10.

Dvůr Králové nad Labem – fara

Pracovní setkání kněží, jáhnů a pastoračních asistentů se konají většinou od 9:00 do 12:00 hodin.
2. 10.

Havlíčkův Brod – fara (začátek v 15:00, pokračování s ostatními katechety do 18:00)

10. 10.

Litomyšl – fara

21. 10.

Hradec Králové – Nové Adalbertinum

Termíny setkání včetně časového rozvrhu jsou uvedeny také v Kalendáři akcí KPC na poslední straně
Občasníku.



DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Každoroční diecézní katechetické setkání se v tomto školním roce uskuteční v sobotu 24. ledna 2015
v budově Biskupského gymnázia v Hradci Králové. Prosíme, rezervujte si termín!
Setkání je určeno zejména kněžím, jáhnům, pastoračním asistentů a katechetům; každoročně vás prosíme
i o pozvání animátorů různých společenství nebo jiných příležitostných spolupracovníků v pastoraci.
V tomto školním roce se zaměříme na náboženské vzdělávání, zejména dětí ve výuce náboženství, jednu
pracovní skupinu věnujeme též náboženskému vzdělávání dospělých. Podrobnosti se dozvíte během
podzimních měsíců.
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SYMPOZIUM O EUCHARISTII

11. a 12. listopadu 2014 se uskuteční v budově Nového Adalbertina v Hradci Králové Sympozium
o eucharistii. Sympozium je určeno zejména kněžím, pastoračním asistentům, katechetům a je otevřeno
i pro další zájemce.
Pořadateli sympozia jsou: Diecézní teologický institut, Katechetické a pedagogické centrum Biskupství
královéhradeckého a Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové.
Cílem programu prvního dne sympozia, který se uskuteční v úterý 11. listopadu 2014 je představit
základní biblická, systematicko-teologická a liturgická východiska tématu.
Ve druhém dni ve středu 12. listopadu 2014 budou představena ekleziologická východiska a pastorálněteologické přístupy ke katechumenátu, přípravě dětí a dospělých k iniciačním svátostem a metoda
liturgické mystagogie k uvádění dospělých do tajemství eucharistie.
V obou dnech vystoupí přednášející z Univerzity Hradec Králové a z teologických fakult Univerzity
Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Po přednáškovém bloku bude následovat diskuse.
Podrobný program sympozia uveřejníme během měsíce září na http://kc.bihk.cz.
Pořadatelé zajišťují ubytování převážně ve dvoulůžkových pokojích z 11. na 12. 11. v Novém
Adalbertinu a občerstvení. V případě zájmu o tuto službu je nutné vyplnit přihlášku, která je ke stažení
na stránkách http://kc.bihk.cz, kde také průběžně naleznete další informace.
Přihlášky k ubytování přijímáme nejpozději do 20. října 2014 na adresu kc@bihk.cz nebo písemně na
adresu: Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01
Hradec Králové.

 SEMINÁŘE PROJEKTU VKD
Během školního roku 2014 – 2015 bude v rámci udržitelnosti projektu opět nabídnuta celá série
16 seminářů projektu „Využití křesťanského dědictví ve výuce“ (VKD), které jsou určeny učitelům
společenskovědních předmětů, učitelům náboženství a katechetům.
Vybraný seminář můžeme uskutečnit i pro zaměstnance jedné školy či v jedné farnosti v domluveném
termínu. Pro učitele základních škol (i učitele náboženství) jsou semináře akreditovány MŠMT v systému
DVPP. Pro katechety, kteří se nemohou účastnit ve všední den, nabízíme několik seminářů v sobotních
termínech. Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře jsou tři.
Podrobnější informace, popis seminářů a přihlášku najdete na stránkách:
http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum/vyuziti-krestanskeho-dedictvi-ve-vyuce
(kratší cesta je z adresy www.diecezehk.cz/skoly).
Vypsané aktuální termíny jsou:
PRO MĚSÍC ZÁŘÍ 2014
KÓD

NÁZEV SEMINÁŘE

TERMÍNY

ČAS

DEN

CÍLOVÁ
SKUPINA

A-5

Křesťanské osobnosti
českých dějin a jejich
státní svátky II

15.9.2014

13:00 - 17:00

PO

2. stupeň ZŠ, SŠ

A-4

Křesťanské osobnosti
českých dějin a jejich
státní svátky I

24.9.2014

9:00 - 13:00

ST

1. stupeň ZŠ
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ŘÍJEN 2014 – ŘÍJEN 2015
KÓD

NÁZEV SEMINÁŘE

TERMÍNY

ČAS

DEN

CÍLOVÁ
SKUPINA

A-3

Křesťanské svátky spojené s
lidovými tradicemi a zvyky

22.10.2014

9:00 - 13:00

ST

1. stupeň ZŠ

A-1

Poselství křesťanských Vánoc a
Velikonoc I

8.11.2014

9:00 - 15:00

SO

1. stupeň ZŠ

B-1

Bible - kniha knih

24.2.2015

9:00 - 15:00

ÚT

ZŠ a SŠ

D-3

Motivace žáků I

27.2.2015

9:00 - 13:00

PÁ

1. stupeň ZŠ

D-4

Motivace žáků II

27.2.2015

13:00 - 19:00

PÁ

2. stupeň ZŠ, SŠ

A-2

Poselství křesťanských Vánoc a
Velikonoc II

7.3.2015

9:00 - 15:00

SO

2. stupeň ZŠ, SŠ

B-4

Křesťanský slovník a jeho
aktualizace

21.3.2015

9:00 - 13:00

SO

2. stupeň ZŠ, SŠ

B-2

Křesťanské stavby - kostely,
kláštery

24.3.2015

9:00 - 13:00

ÚT

ZŠ a SŠ

B-3

Křesťanské rituály a symboly

25.3.2015

9:00 - 15:00

ST

ZŠ a SŠ

A-5

Křesťanské osobnosti českých
dějin a jejich státní svátky II

20.4.2015

9:00 - 13:00

PO

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-1

Mír a spravedlnost ve světě

21.4.2015

9:00 - 13:00

ÚT

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

C-2

Země pro člověka

22.4.2015

9:00 - 15:00

ST

ZŠ a SŠ

D-2

Metody práce s texty

7.5.2015

9:00 - 13:00

ČT

ZŠ

C-3.1

Vybraná témata z dějin
křesťanství - starověk až raný
středověk

Termín bude určen
dle zájmu, uzávěrka
přihlášek do
31.12.2014

Seminář má
rozsah 12 hod.

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-3.2

Vybraná témata z dějin
křesťanství - středověk až
novověk

Termín bude určen
dle zájmu, uzávěrka
přihlášek do
31.12.2014

Seminář má
rozsah 12 hod.

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-3.3

Vybraná témata z dějin
křesťanství - novověk až
současnost

Termín bude určen
dle zájmu, uzávěrka
přihlášek do
31.12.2014

Seminář má
rozsah 8 hod.

2. stupeň ZŠ, SŠ

4.9.2015

9:00 - 15:00

PÁ

ZŠ a SŠ

15.9.2015

9:00 - 13:00

ÚT

1. stupeň ZŠ

21.10.2015

9:00 - 13:00

ST

1. stupeň ZŠ

D-1
A-4
A-3

Využití multimediálních
pomůcek ve výuce
Křesťanské osobnosti českých
dějin a jejich státní svátky I
Křesťanské svátky spojené
s lidovými tradicemi a zvyky

ZMĚNA TERMÍNU VYHRAZENA
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 POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ – VÁNOČNÍ BESEDY VE ŠKOLÁCH 2014
KPC nabízí možnost objednávky lektorů KPC na besedy do škol ve farnostech, která nemá vlastní lektory
(viz níže). K proškolení lektorů nabízíme seminář A1 nebo A2 z výše uvedené nabídky seminářů VKD.
Pro lektory, kteří besedy v minulosti realizovali, nabízíme osvěžení obsahu stávajících metodik,
představení nových programů a prostor pro sdílení zkušeností. Termíny:
24. 11. 2014 od 13:00 – 16:00
25. 11. 2014 od 9:00 – 12:00
Semináře se konají v budově Nového Adalbertina na Velkém náměstí v Hradci Králové.
Termíny besed ve školách:
26. – 28. 11. 2014
2. – 5. 12. 2014
9. – 12. 12. 2014
16. – 19. 12. 2014
Objednávky přijímá Mgr. Jana Kobylíková, koordinátorka projektu, tel.: 737 605 179, 731 604 672;
e-mail: kobylikova@bihk.cz.


SEMINÁŘ – ÚVOD DO KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE
Nabídka zejména pro katechety,
kteří pracují s dětmi předškolního věku a s dětmi 1. a 2. třídy na farách:

Kongregace sester Nejsvětější Svátosti pořádá ve dnech 14. – 16. listopadu 2014 ve své mateřské škole
v Českých Budějovicích metodický seminář „Úvod do Katecheze dobrého Pastýře“ s lektory
Dr. Barbarou Surmou a P. Dr. Krysztofem Bielem z Krakowa.
Katecheze dobrého Pastýře je uceleným katechetickým programem pro děti ve věku 3 – 12 let. Seminář
bude věnován zejména věkové skupině 3 – 6 let a bude obsahovat praktické ukázky k tématům Mše svatá,
podobenství o dobrém Pastýři, advent a Vánoce. Více informací o tomto projektu najdete v 1. čísle revue
Cesty katecheze v ročníku 2013.
Přihlášky na seminář a podání bližších informací o možnostech ubytování, stravování a ceně semináře
vyřizují sestry, které lze kontaktovat na adrese: cmscb@seznam.cz, tel. 387 423 018.
Více informací o Katechezie dobrého Pastýře najdete na stránkách: http://kdppodpora.webnode.cz/
Zpět na obsah
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METODICKÉ MATERIÁLY A POMŮCKY

 NEDĚLNÍ LITURGIE S DĚTMI
Po prázdninovém odpočinku vám opět nabízíme pravidelné setkávání nad texty k nedělní liturgii.
Zamýšlíme se zde s dětmi nad slovy evangelia, hledáme v nich souvislost se mší svatou a aktualizujeme
si jejich poselství do naší doby a do našeho života. Nedílnou součástí je nabídka tvořivé aktivity pro
každou věkovou skupinu. Novinkou – pro nejstarší věkovou skupinu dětí - je propojení evangelia se
čtením ze Starého Zákona. Těšíme se na vás na adrese www.bihk.cz/pastorace/katechetickecentrum/nedelni-liturgie-s-detmi a začínáme už v neděli 31. srpna!

 METODIKA PRO KATECHEZI A PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ S MLADŠÍMI DĚTMI
KPC v Hradci Králové nahradilo původní metodiku pro 3. třídu s názvem „Bůh k nám přichází“, kterou
již nenabízíme, novou metodikou, kterou jsme pro rozlišení nazvali „Bůh nám poslal svého Syna“.
Metodika je určena pro katechezi s dětmi na farách a obsahuje i metodické poznámky k úpravě a využití
ve výuce náboženství. Její pracovní verzi, která byla ověřována od školního roku 2011/2012 můžete nyní
získat v tištěné verzi (metodika + složka s pracovními listy) a na CD (textové pomůcky, obrázky,
multimediální pomůcky) na KPC.
Program „Bůh k nám poslal svého Syna“ s podtitulem „O tajemství života Ježíše Krista“ můžete využít
pro skupiny dětí přibližně devítiletých, nebo pro smíšené skupiny mladších žáků, kteří mají za sebou
minimálně jeden rok docházky, v lepším případě alespoň dva roky.
Obecnou část metodiky si můžete stáhnout a prohlédnout na http://kc.bihk.cz v části Katecheze ve
farnosti (soubor je výrazně označen).

 CENÍK PRACOVNÍCH LISTŮ A METODIK PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/15
Třída

Cena za 1 ks

Třída

Cena za 1 ks

Třída

1. třída

4. třída

6. třída

Pracovní listy 52,00 Kč

Pracovní listy 54,00 Kč

Učebnice

Metodika

62,00 Kč

Metodika

2. třída

5. třída

Pracovní listy 64,00 Kč

Učebnice

Metodika

66,00 Kč

83,00 Kč

37,00 Kč

Metodika + PL 262,00 Kč
7. třída

27,00 Kč

Pracovní listy 58,00 Kč
Metodika

Cena za 1 ks

106,00 Kč

Učebnice

44,00 Kč

Metodika + PL 350,00 Kč
8. třída
Učebnice

37,00 Kč

Metodika + PL 515,00 Kč

Cena metodiky „Bůh nám poslal svého Syna“, pracovních listů a CD je 150 Kč. Všechny tyto materiály
je možné získat též zdarma v elektronické formě.
Zpět na obsah
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vážené katechetky, vážení katecheté, milí přátelé misií!
Papežská misijní díla ve spolupráci s farností Choceň pro Vás připravila na sobotu 13. 9. Misijní den
2014, na který jste srdečně zváni! V bohatém programu pro malé i velké je připraveno vyprávění
a promítání o misiích v Keni kameramana Martina J. Rýznara, domorodé rytmy zabubnují Místní people
z Chocně, vtipnou scénku O Jonášovi zahrají děti z Misijního klubka s ostatními dětmi s farnosti Choceň.
V prostorách farního dvora a zahrady čekají na děti misijní hry přes všechny kontinenty, výtvarné
činnosti, zpívání pro nejmenší, fotbal i misijní výstava PMD. Setkání zakončíme v 15 hodin slavnou mši
svatou s obřadem přijetí dětí do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a rozesláním misionářů. Po celý
den bude připraven Misijní jarmark® a velký výběr nejnovějších misijních materiálů. Akce podpoří
projekty projekty PMD v Keni!
Misijní den je dobrou příležitostí k seznámení s prací Papežských misijních děl a zapojením dětí do
PMDD!
Prosíme všechny, kdo chtějí přijet a také ty, kdo by chtěli během této slavnostní akce vstoupit do
Misijního klubka, ať se ozvou nejpozději do 5. září na email: bronislava.halbrstatova@seznam.cz.
Děkujeme!
V příloze, která je součástí Občasníku, naleznete také nabídku nových misijních materiálů PMD.
Všechny pro Vás budou připraveny na KPC v Hradci Králové a na mé adrese.
V dalších přílohách najdete:
- Plakát k blížící se Misijní neděli 2014
- Informace k Misijní neděli a k Misijnímu Mostu Modlitby (MMM) s podněty k prožití Misijní
neděle a komentářem k přinášení darů
- Poselství papeže Františka k Misijní neděli 2014
Misijní kino - pro milovníky filmů s misijní tématikou jsme připravili nové webové
stránky kino.missio.cz , jejichž přáním je přiblížit formou videí život v misijních zemích, práci
misionářů, bohatství místních kultur, radosti i obtíže a hlavně konkrétní podporované projekty PMD
financované z naší země.
Webové stránky - Aktuální dění v PMD, pozvánky na akce, náměty pro práci s dětmi a mnoho dalšího
najdete na webu www.missio.cz, kde jsme provedli první část důležitých úprav, které by Vám měly
usnadnit orientaci a zjednodušit přístup na důležitá místa.
Přeji Vám požehnaný nový školní rok, děkuji Vám za Váš čas, který věnujete misijní výchově dětí
a těším se na další spolupráci!
Mgr. Bronislava Halbrštátová
Diecézní ředitelka PMD
email: bronislava.halbrstatova@seznam.cz, tel. 731 598 992
Národní kancelář: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33,
tel. 499 433 058, 604 838 882, pmd@missio.cz ,www.missio.cz
Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Twitter: https://twitter.com/missio_cz
Zpět na obsah
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KALENDÁŘ AKCÍ KPC VE ŠKOLNÍM ROCE 2013–2014
Datum:

Název:

Čas:

Místo konání:

Poznámka:

13. 9.

Misijní den 2014

15.9.

Křesťanské osobnosti českých
dějin a jejich státní svátky II

13:00 –17:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

24.9.

Křesťanské osobnosti českých
dějin a jejich státní svátky I

9:00 –13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

2. 10.

Oblastní setkání katechetů

16:00 – 18:00

Havlíčkův Brod – fara

2. 10.

Pracovní setkání kněží
a pastoračních asistentů

15:00 – 18:00

Havlíčkův Brod – fara

9. 10.

Oblastní setkání katechetů

16:00 – 18:00

Nová Paka

10. 10.

Pracovní setkání kněží
a pastoračních asistentů

9:00 – 12:00

Litomyšl – fara

10. 10.

Oblastní setkání katechetů

16:00 – 18:00

Litomyšl – fara

14. 10.

Oblastní setkání katechetů

16:00 – 18:00

Náchod

16. 10.

Oblastní setkání katechetů

16:30 – 18:30

Česká Třebová – fara

20. 10.

Oblastní setkání katechetů

16:00 – 18:00

Chrudim – fara

21. 10.

Pracovní setkání kněží
a pastoračních asistentů

9:00 – 12:00

HK – NA

21. 10.

Oblastní setkání katechetů

16:00 – 18:00

HK – NA

1. 11.

Kolokvium studentů elearningového kurzu „Metodika
práce s Biblí“

9:30 – 13:00

HK – NA

jen pro studující

8.11.

Poselství křesťanských Vánoc a
Velikonoc I

9:00 –15:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

11.– 12. 11.

Sympozium o eucharistii

14. - 16.11.

Seminář – úvod do Katecheze
dobrého Pastýře

24. 11.

Semináře – Poselství
křesťanských svátků – PKS

25. 11.

Semináře – Poselství
křesťanských svátků – PKS

leden 2015

Zahájení 3. běhu e-learningového
kurzu „Metodika práce s Biblí“

24. 1. 2015

Diecézní katechetické setkání

únor-březen

jarní kolo oblastních setkání

24.2.2015

Choceň

HK – NA
od 15:00 hod.
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00

České Budějovice
HK – NA
HK – NA
nabídka bude poslána
e-mailem během listopadu

9:00 – 16:00

HK – NA

Bible - kniha knih

9:00 – 15:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

27.2.2015

Motivace žáků I

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

27.2.2015

Motivace žáků II

13:00 – 19:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

7.3.2015

Poselství křesťanských Vánoc a
Velikonoc II

9:00 – 15:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

21.3.2015

Křesťanský slovník

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
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Datum:

Název:

Čas:

Místo konání:

Poznámka:

24.3.2015

Křesťanské stavby - kostely,
kláštery

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

25.3.2015

Křesťanské rituály a symboly

9:00 – 15:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

20.4.2015

Křesťanské osobnosti českých
dějin a jejich státní svátky II

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

21.4.2015

Mír a spravedlnost ve světě

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

22.4.2015

Země pro člověka

9:00 – 15:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

7.5.2015

Metody práce s texty

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

Termín
upřesníme

Vybraná témata z dějin
křesťanství - starověk až raný
středověk

Seminář má
rozsah 12 hod.

HK – NA

Semináře projektu VKD

Termín
upřesníme

Vybraná témata z dějin
křesťanství - středověk až
novověk

Seminář má
rozsah 12 hod.

HK – NA

Semináře projektu VKD

Termín
upřesníme

Vybraná témata z dějin
křesťanství - novověk až
současnost

Seminář má
rozsah 8 hod.

HK – NA

Semináře projektu VKD

červenec –
srpen 2014

Letní katechetický seminář na
téma „Velikonoce“

pětidenní PO-PÁ

bude upřesněno

4.9.2015

Využití multimediálních
pomůcek ve výuce

9:00 – 15:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

15.9.2015

Křesťanské osobnosti českých
dějin a jejich státní svátky I

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

21.10.2015

Křesťanské svátky spojené
s lidovými tradicemi a zvyky

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

22.10.2014

Křesťanské svátky spojené s
lidovými tradicemi a zvyky

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD

Poznámka: zkratka HK – NA znamená „Hradec Králové – Nové Adalbertinum“.
Diecézní setkání dětí plánujeme na květen 2016. Další nabídky budou průběžně doplňovány.
V říjnu roku 2015 se má uskutečnit celostátní Eucharistický kongres, z toho důvodu se posunuje i termín
Celostátního katechetického kongresu na říjen 2016.

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; vydáno pro vnitřní potřebu 1. září 2014
Číslo připravily: Marie Zimmermannová, Simona Kubová, Helena Nerudová, Jana Kobylíková a Iva Čiperová
Poštovní adresa: Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 063 420 (Zimmermannová, Kobylíková, Kubová, Nerudová, Říhová, Klabanová, Chmelík, Pavlusíková); 737 215 335
(Zimmermannová); 495 063 232 (Čiperová, Kafková); 734 435 369 (Čiperová);
kc@bihk.cz;
http://kc.bihk.cz; www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum;
http://kpcpodpora.webnode.cz (nové stránky, přehled všech metodických materiálů a pomůcek vydaných KPC HK, prostor k diskusi);
www.cestykatecheze.cz (metodické materiály ke katechezi; vzdělávání ke katechetické službě;
http://vkd.bihk.cz (metodické materiály k výuce náboženství a k programům pro školy);
http://odproskoly.bihk.cz/ (projekt Otevřené dny pro školy).
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