
Udělej si z papíru 
velikonoční kuřátko!

Papírová skládačka kuřátka bude 
skvělou zábavou pro děti nejen o Veliko-
nocích. Až budete s dětmi vyrábět toto 
papírové kuřátko, zkuste přemýšlet 
o věcech, které také nejsou vidět, ale 
přece tady jsou. Třeba je můžeme jen 
tušit. Stejně je tomu s Pánem Ježíšem. 
Je nám velice nablízku, i když ho nevidí-
me. Ale když s ním 
mluvíme, můžeme 
vnímat, že je tu s námi. 
Je to úžasná věc, když se 
smíme modlit: „Ježíši, 
jsem tak rád, že jsi mi 
vždy nablízku.“
Formát papíru A5

Friday for future
Velký pátek - pátek, který změnil svět. 
Text o významu Velikoc pro náš život.

Milost
Charakteristika Milosti 
od Dietricha Bonhoeffera.

Velikonoce
Netradiční velikonoční pohlednice.

Na které 
straně kříže 
stojíš
Oblíbený leták 
v nové grafice.

Moc kříže
Miniaturní brožurka, 
jako vhodný dárek.

Velikonoční 
scenérie

Text letáku seznámí děti s událostmi Velikonoc od 
vzkříšení Ježíše po jeho nanebevstoupení. S využitím 
přílohy – polaminovaného archu s kresbami postav – si 
děti mohou vytvořit scenérii s vojáky, ženami a andělem 
u prázdného hrobu.
Dvojlist formátu A4 a přílohou – polaminovaný arch 
formátu A4 s vystřihovánkou
Animovaný film a ukázka z audioknihy zdarama.

Samolepky 
Velikonoce
Samolepky pro děti 
s velikonoční tématikou.
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Kartička se dvěma klopami
– po jejich zavřenívznikne obraz kříže. 84 × 55 mm.

Kristuv kříž
KŘÍŽ mi vždy připomene JEŽÍŠE, 
Božího Syna, který za mne 
zemřel a  vstal z  mrtvých. KŘÍŽ 
pro mě není kouzelným talisma-
nem, který chrání před zlem, ale 
je pro mě symbolem záchrany 
od věčného zahynutí a příslibem 
nového života v nebi…  kód: PT98

Magnetky  
– rozmer 7x7 cm 

…nebudu mít nedostatek (žalm 23) 
Ovečka z  překližky s  gravírovaným textem „Hospodin je můj pastýř…“ 
se po umístění do stojánku stane hezkou dekorací nejen o  Velikono-
cích. Dekorace je vlepena do dvojité karty s  textem 23. žalmu. Tvoří tak 
spolu pěkný dárek k Velikonocům. 

Dárkové dvojité karty s přílohou

Život plný barev - KARTA S BARVOU NA VAJÍČKA
Člověk, který uvěří v Ježíše Krista, prožívá velkou změnu. 
Jeho život rozkvétá jako jarní příroda. Stává se pestroba-
revným… Zároveň si může být jist, že i  ve chvílích temnoty 
mu Bůh nepřestává svítit na cestu…

Více informací o Velikonocích
– 8 stran formátu A6

Dárková brožurka 
Hospodin je můj pastýř…

Dárková brožura s  krátkými texty inspirova-
nými žalmem 23. Neexistuje okamžik, ve 
kterém by dobrý pastýř nebyl nablízku 
svým ovcím. Také v těžkých dobách jde 
před nimi a je tu jen pro ně. Jsem spolehlivě 
veden… Je o mě postaráno… Mohu mu 
důvěřovat, mohu na něj spoléhat…

Skládačka ve tvaru 
kříže
vyznání víry  

Text vyznání křesťanské víry 
v netradiční podobě skládačky. 
Snadno ji budete mít 
vždy u sebe – 
v peněžence, v pouzdru 
na doklady nebo 
v obalu 
na mobil.

Velikonoční týden s Ježíšem 
Přehled klíčových událostí velikonočního 
týdne s odkazy na pasáže Nového zákona, 
kde čtenáři najdou jejich podrobný popis. 

Velikonoční 
otázky
Jaký je původ 
velikonočních 
tradic?

Panoramatický 
pohled
Velikonoce – 
brána do života 
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Vystřihovánky

Veliká proměna
Zatímco housenka je mnoha 
lidem odporná, na krásného 
motýla se každý rád podívá. 
Ani my se nemusíme živo-
tem plazit jako nevzhledné 
housenky, ale můžeme létat 
jako krásný motýl.
Formát A5, 4 strany, karton

KOŇADRA A KAKAO
Víte, jak spolu souvisí nemoc, krmení 
ptáčků a kakao? Dovíte se to z povídky 
o  malém Davidovi. Navíc se můžete naučit 
písničku Když na zem spadne vrabeček. 
Z  přílohy (arch formátu A4 na tvrdém 
papíru) můžete vyrobit velikonoční dekora-
ci. Po vymalování, vystřižení a složení získáte 
pěkné ozdoby – papírové ptáčky a vajíčka.

3D skládačka

Veliká proměna
Netradiční velikonoční přání 
– po vyloupnutí naseknu-
tých obrázků sestavíte 
velikonoční scénu s vyobra-
zením žen, anděla a spících 
vojáků u prázdného hrobu. 
Na zadní straně karty je 
volné místo pro napsání 
přání. Formát složené karty 
A6, polaminováno

Příběho ztracené ovečce
Ovečku si děti mohou vymalovat a  polepit 
vatou. Na rubu je příběh o ztracené ovečce. 
Karta A6 s násekem

Hry „odkryj příběh“

Obrázek si děti rozstříhají na 20 
kartiček. Na rubu každé kartičky je 
otázka k  biblickému příběhu. Cílem 
hry je (kromě sestavení obrázku) 
zapamatování si celého příběhu.

Další hry z řady „ODKRYJ PŘÍBĚH“
▶ Josef a jeho bratři (PX82)
▶ Narození Ježíše (PX84)
▶ Marnotratný syn (PX87)
▶ David a Goliáš (PX94)

Kvíz s přílohou samolepek Sešit velikonočních křížovek 
a kvízů

Velikonoční příběh
Letáček přibližuje hlavní události 
Velikonoc. Ty jsou zobrazeny na 12 
samolepkách. Úkolem je správně 
nalepit obrázky na prázdná místa v 
textu a dopsat chybějící slova. 
Formát A6, 6 stran.

Při řešení úkolů děti získají 
důležité informace 
o Velikonocích.
Brožurka formátu A5, 32 
stran + obálka.

PRO DĚTI - kvízy, hry, velikonoční dekorace 
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Velikonoční zamyšlení
- 4 strany formátu A5 

Dvojité karty
- formát A6, laminováno, krátký text a biblický verš 

Malé dvojité kartičky
- formát A7, krátký text a biblický verš

Je dokonáno...
Dvojitá karta seznamuje 
s posledními slovy Pána 
Ježíše na kříži. Dále ob-
sahuje krátký text: 
„O  Velikonocích si při-
pomínáme veliký záz-
rak dějin. Skrze svoji 
smrt na kříži zbořil Ježíš 
zeď, která nás oddělo-

vala od Boha. Svým zmrt-
výchvstáním definitivně porazil 
smrt a  otevřel nám cestu 
k životu věčnému.“

Velikonoce – světlo světa
„V  životě přicházejí situace, 
ve kterých upadáme do bezna-
děje a zoufalství… Přesto každý 
z nás může stále znovu začínat 
s nadějí. Nadějí, kterou nám 
přináší poselství Velikonoc: že 
Ježíš Kristus žije – vstal 
z  mrtvých!“ Autorem krátkého 
textu je Mgr. Ignác Mucha 
z  Pastoračního střediska při 
Arcibiskupství pražském.

kód DK138 kód DK165

Velikonoční naděje - PT60 Radostné Velikonoce - PT119

Naděje do budoucnosti - PT114 Tajemství Velikonoc - PT73

Vítězství nad smrtí H158 Velikonoce ukazují pravdu H151

Má mi Ježíš co říct i dnes? H157 Může mít utrpení smysl? H145

Dar nové naděje
Dárková brožura s 
krátkými texty, které 
vedou k přemýšlení 
nad významem Veliko-
noc. Příběhy, texty 
básní nebo písní, citáty 
a biblické verše jsou 
doprovázeny krásnými 
fotografiemi.

Dárková brožura
- formát 130×105 mm 

kód B28

Objednávat můžete i telefonicky – 771 113 576 nebo písemně: 
Brněnská tisková misie, Smetanova 9, 602 00 BRNO.
Na této adrese nás můžete také navštívit v pondělí až čtvrtek 
mezi 9 a 17 hod, v pátek do 14 hod.

NABÍDKU VŠECH PRODUKTŮ NAJDETE NA www.btm.cz 
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