
písnička

Malý vánoční kvíz se 
soutěží o ceny (DT57)

Rolničky
Pís nič ka na melodii známé 
vá noční písně „Rolničky“ 
s  no vým textem, který 
přináší křesťanské posel
ství. Přiložen je arch s  vá
noč ními ozdobami.

Čtyři listy A4  
s textem písně  

+ PŘÍLOHA – OZdOBy  
(arch A4 s násekem –  
ozdoby není potřeba 

vystřihovat).

Cena 18 Kč  
l Obj. kód PX99 

Radostný Advent spolu s dětmi

pRůVodCe adVentem pRo Celou Rodinu 

Vánoční ozdoby
Vánoční ozdoby stačí vyloup
nout z  archu, vybarvit, slepit 
a  potom jimi vyzdobit stro
meček.  Arch A4 s násekem.  
 Cena 12 Kč  l Obj. kód PX100

příloha 
vánoční 
ozdobyposlednÍ kusy 

skladem!

Inspirace k činnosti 
s dětmi v době ad
ventu.
l Obj. kód PX50 
Cena 45 Kč

zvířátka  
slaví Vánoce

Básně Oldřišky Kou
de lové s  ilu stracemi 
Vlasty Švejdové. Sedm 
ba  rev  ných před loh a 
čer nobílých obráz ků 
k vy malování. 
Formát A5, 16 stran.   
 Cena 17 Kč  
 l Obj. kód PX34

Putování do Betléma

Stolní hra, při které se hráči setkají s řadou úkolů. Z přiloženého 
archu si navíc zhotovíte figurky ke hře a betlém!
 Hrací plán formátu A3, příloha A4 l Cena 39 Kč l Obj. kód PX88

pRo děti – stolní hRy…

S VyStŘIHOVáNKOu
BEtLéMA

omaloVánky s básničkou

Brožura A5, 16 stran + příloha Vánoční ozdoby.

Text o  narození Ježíše 
z  Lukášova evangelia 
je doplněn modlitbou 
díků za všechny dary, 
které dostáváme od 
Boha. Plakát formátu 
A3 poslouží jako pros
tírání k  štědrovečerní 
večeři, vhodný je také 
jako plakát na nástěnky 
nebo do vývěsek. 
 Cena 11 Kč 
 l Obj. kód K11

Vánoční pRostíRání dáRkoVá kRabička

kč
 17,-

ke kRabičCe  

Zdarma nálepka  

s Vánočním přáním V RůznýCh jazyCíCh!

Univerzální krabička vhodná pro všechny slavnost
ní příle ži tosti. Na zadní straně je biblický verš, citát  
a volné místo pro dopsání vlastního přání.    
 Cena 16 Kč l Objednací kód D17
 Rozměry složené krabičky 21×13×3 cm 

Vánoční ozdoby

NABÍDKU VŠECH proDUKtů NAJDEtE NA www.btm.cz  .  objednávat můžete také písemně: 
  BtM, Smetanova 9, 602 00 BrNo., mailem objednavky@btm.cz nebo telefonicky od 9 do 17 hod. na čísle 771 113 576. 

kč
 16,-

https://www.btm.cz/detske-hry/putovani-do-betlema--stolni-hra/
https://www.btm.cz/misijni_letaky/pruvodce-adventem/
https://www.btm.cz/poselstvi-vanoc--order-bestseller/vanocni-ozdoby-nasek-2/
https://www.btm.cz/misijni_letaky/rolnicky/
https://www.btm.cz/poselstvi-vanoc--order-bestseller/zviratka-slavi-vanoce-omalovanky/
https://www.btm.cz/poselstvi-vanoc--order-bestseller/maly-vanocni-kviz/
https://www.btm.cz/misijni_letaky/vanocni-prostirani/
https://www.btm.cz/tistene-materialy/darkova-krabicka/

