
Základní informace k vědomostní soutěži v Roce svatého Pavla 2009 
DOBRODRUŽSTVÍ S APOŠTOLEM PAVLEM 

Pořadatel soutěže: Biskupství brněnské. 
Organizaci zajišťuje: Diecézní katechetické centrum (dále DKC Brno). 

Soutěž má následující věkové kategorie: 
1. kategorie – žáci 3. a 4. třídy ZŠ 
2. kategorie – žáci 5. a 6. třídy ZŠ 
3. kategorie – žáci 7. až 9. třídy ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií 

Vědomostní soutěž bude mít 2 kola: farní a děkanátní (či oblastní = více děkanátů spojeno). Cílem 
je seznámit se s jednou z nejvýznamnějších osobností církevních dějin – sv. Pavlem, apoštolem 
národů, poznat jeho život a dílo a uvědomit přesah jeho významu do dnešní doby. 

  Farní kola 
Proběhnou v únoru a březnu 2009 (1. únor až 31. březen), a to ve dvou fázích: první „na doma“ 
(vypracování otázek) a druhá společná (soutěžní test a hra). Pořádání farního kola a určení jejích 
termínů je v kompetenci farnosti. Vše určuje duchovní správce farnosti nebo jím pověřená osoba 
(dále garant farního kola), který zároveň zajišťuje koordinaci mezi jednotlivými katechety (je-li jich 
ve farnosti více), objektivnost hodnocení, zveřejnění výsledků, vyhlášení vítězů ve farnosti, příp. 
jejich odměnění. 

Doporučený postup přípravy a konání farního kola 
1) Motivovat děti v náboženství, aby se do soutěže zapojily. Napomoci může barevný plakátek A5, 
do kterého lze na bílé místo dopsat např. termíny farního kola. Ve větším množství je plakátek 
k dispozici na Diecézním katechetickém centru. Farní kolo může proběhnout, zúčastní-li se ho 
minimálně 3 soutěžící v příslušné kategorii. Pokud je počet zájemců nižší než 3, pokuste se spojit se 
sousední farností, nebo se bude věc řešit individuálně po poradě s DKC. 
2) Připravit si podklady pro farní kola (registrační listina, otázky pro všechny kategorie, správné 
odpovědi a návrh hodnocení). Podklady budou na <http://www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla> ke stažení 
od 26. ledna 2009, nebo k vyzvednutí u organizátora soutěže (DKC Brno). DKC může podklady 
zaslat na požádání poštou. 
3) Rozdat dětem papíry s otázkami na doma a určit jim termín, do kdy mají zpracované (zodpověze-
né) otázky odevzdat a komu (na zpracování by měly mít minimálně týden). Informace mohou 
zjišťovat různým způsobem (hledat na internetu, v knihách, ptát se dospělých atd.). 
4) Po odevzdání prací vyhodnotit výsledky, spočítat body a zapsat zúčastněné žáky včetně 
bodových výsledků do registrační listiny. 
5) Oznámit soutěžícím termín a místo konání 2. fáze farního kola (soutěžní test a hra). Na termínu  
se garant dohodne s dalšími spolupracovníky (katechety apod.). Podklady pro 2. fázi dodá DKC  
na požádání garanta. Jejich součástí je navržený „způsob hodnocení“. 
6) Uskutečnit 2. fázi farního kola a vyhodnotit celkové výsledky farního kola. Hodnocení obou fází 
farních kol se sčítají. V případě rovnosti bodů dojde na tzv. rozstřel (podklady připraví opět DKC). 
7) Vhodným způsobem odměnit farní vítěze a zveřejnit výsledky (farní nástěnka, časopis, ohlášky 
apod.). 
8) Do registrační listiny se jmény soutěžících dopsat výsledky 2. fáze farního kola, označit postupu-
jící do děkanátního (oblastního kola) a registrační listinu s výsledky zaslat v termínu do 31. března 
2009 na DKC, a to poštou, mailem, faxem nebo osobním doručením. Dodržení termínu je nezbytné. 
Do děkanátního kola postoupí za každou započatou trojici soutěžících jeden (např. 9 účastníků – 
postoupí 3; 10 účastníků – postoupí 4). 



Vyšlo jako příloha č. X ACEB 01/2009 

  Děkanátní kola 
Uskuteční se od 25. dubna (ne dříve) do 25. května 2009, a to na místech a v termínech, která do-
hodne DKC (podle zaslaných registračních listin) s děkany a příp. s farními garanty. DKC oznámí 
farním garantům termín, místo a čas konání jejich děkanátního (oblastního) kola. Farní garanti 
oznámí totéž soutěžícím, kteří postoupili. 

Děkanátní kolo bude mít 3 fáze: test, společná hra, užší finále. Vše připravuje DKC se spolu-
pracovníky, kteří na každé soutěžní místo přijedou toto kolo zrealizovat. 

Ceny: 
Farní kola: odměny si zajistí farnosti podle svých možností. 
Děkanátní kola: odměny zajišťuje hlavní organizátor, tedy DKC. 
Všichni soutěžící, kteří postoupí do děkanátního kola, obdrží drobnou odměnu (např. šňůrku na krk 
s potiskem či propisku). 
Všichni, kdo v děkanátním kole postoupí do užšího finále, obdrží opět jeden drobný dárek (např. 
čepici s potiskem). 
Tři výherci v každé věkové kategorii (v každém děkanátním či oblastním kole) obdrží další ceny. 
Není určeno, která cena je za první, která za druhé a která za třetí místo. Ze tří cen si nejdříve 
vybere soutěžící s nejvyšším počtem bodů, pak druhý a zbývající cenu dostane třetí výherce. 

1. kategorie: 2. kategorie: 3. kategorie: 
batoh + vstupenka* batoh + vstupenka* batoh 
společenská hra + vstupenka* USB disk + vstupenka* USB disk 
kniha/DVD + vstupenka* kniha/DVD + vstupenka* MP3/MP4 přehrávač 

_______ 
vstupenka* = vstupenka do Rodinného zábavního parku BONGO v Brně: <http://www.bongobrno.cz>. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změny cen určených vítězům soutěže. Náhradní odměna bude 
ve srovnatelné hodnotě jako původní výhra. Vítěznou cenu nelze vyplatit v hotovosti ani ji vymáhat 
právní cestou. 

Více informací poskytne: 
Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno 

tel. 543 235 030, e-mail <kc.brno@biskupstvi.cz> 

Soutěž připravují: 
Marie Špačková, Jitka Šebková, Iva Fukalová, Luděk Strašák, Tomáš Koumal, Marek Slatinský, 
Pavel Fatěna, Pavel Konzbul, Ludmila Krčálová, Martina Brestovská. 

Materiály, pomocí nichž se mohou soutěžící připravovat: 
– Písmo svaté: Skutky apoštolské 
– Písmo svaté: Pavlovy listy (3. věková kategorie) 
– Apoštol Pavel. Příběh apoštola Pavla s obrázky a luštěnkami, Biskupství brněnské, 

DKC, Brno 2008 (omalovánky). 
– Pexeso apoštol Pavel, Biskupství brněnské, DKC, Brno 2008 
– Vím, komu jsem uvěřil. Praktické podněty k Roku svatého Pavla, Biskupství brněnské, 

DKC, Brno 2008 – použije katecheta. 
– Po stopách apoštola Pavla, Duha č. 16, roč. 2006/2007 (hra a mapa). 
– Pomůcka pro katechezi Českého katolického biblického díla č. 1, Cesty apoštola Pavla, 

Dolany 2005 (mapka s obrázky). 


