ou
netrvá
těžké,
ím
čnější,

Nakladatelství Církve adventistů sedmého dne

Katalog knih
4. čtvrtletí 2013
Nově vydaná kniha

Jak přežít dospívání
svého dítěte

Nancy van Peltová

„Možná odmítá všechny vaše návrhy, ale neodstrkujte je. Vy jste dospělí, vaše dítě zatím nikoli. Vy
se můžete rozhodnout chovat se v těchto chvílích dospěle, ono ne. Jednejte rozhodně, ale s láskou,
bez ohledu na okolnosti. Ty mohou být opravdu vypjaté, ale jednou vám dítě vaše jednání vrátí.“

Jak přežít dospívání svého dítěte

o
osti
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Jak přežít
dospívání
svého dítěte
Nancy van Peltová

Dospívání je právem považováno za nejrizikovější období lidského života. Vaše dítě,
včera ještě veselé a bezstarostné, se najednou promění ve vzdorovitého teenagera,
který hledá sám sebe, zkoumá své schopnosti a vytváří si vlastní pohled na svět. Je
těžké přihlížet tomu, jak přes všechny vaše
snahy a dobře míněné rady dělá vaše dítě
chyby, které mohou ovlivnit jeho budoucnost. Ale vydržte! Tohle období netrvá věčně. I když to s dospívajícím možná máte
opravdu těžké, snažte se ho akceptovat,
mějte ho rádi a udržujte s ním komunikaci. Nezapomínejte, že čím je to pro vás náročnější, tím víc potřebuje vaše dítě lásky
a porozumění.
10 ×12 cm, 160 stran, vázaná, 88 Kč

Nové učebnice pro dětské sobotní školy

Dějiny křesťanství pro děti
Osm pracovních sešitů pro děti
Metodická příručka pro učitele
Bronislava Hyvnarová
Objevte způsob, jak předat dětem v sobotní škole poučení o cestě křesťanů, kteří toužili zachovávat přikázání a věrnost Ježíši, a jak motivovat děti
• k zájmu o dějiny
• ke hledání kořenů církve
• k nalezení vlastní identity.

Dějiny jsou často ve škole podávány jenom jako pouhé informace a nemají přímý vliv
na formování dětské osobnosti. Učitelé sobotní školy nebo rodiče mohou dětem pomoci poznávat dějiny křesťanství jinak – jako další cesty Božího lidu. Mohou jim pomoci
dívat se na dějiny křesťanství pohledem Bible. Ze všeho nejvíce bychom si však přáli,
aby děti získaly vztah důvěry k Tomu, který je Pánem lidských dějin, k Ježíši Kristu,
a aby se jim podařilo v období dospívání najít v církvi svou rodinu víry.
Témata z dějin církve jsou zpracována pro starší děti třídy B (10–12 let).

Učebnice pro dětskou sobotní školu

Zrnka

t
Do 3 le

Učebnice pro nejmenší děti
Tyto krásné obrázkové publikace jsou určeny nejen pro dětskou sobotní školu, ale také pro rodiče, kteří rádi se svými
dětmi čtou, zpívají a hrají si. Pomocí biblických příběhů je učí
vnímat pocit jistoty a bezpečí Boží lásky.
K dispozici je 8 učebnic, cena za jednu je 52 Kč

Krůčky

t
4–6 le

Učebnice pro předškolní děti
Děti jsou v předškolním věku zvídavé, rády se učí nové věci.
Proto tyto učebnice obsahují krásné ilustrace, písničky a říkanky, které doprovázejí biblické příběhy. Děti se utvrzují v tom, že je Pán Bůh stvořil, záleží mu na nich, má je rád
a stará se o ně. Současně je tyto učebnice vedou k tomu, aby
rozpoznaly rozdíl mezi dobrem a zlem. A také jak se mohou
s Boží pomocí rozhodnout pro dobro.
Je vydáno 8 učebnic, cena za jednu je 52 Kč

Provázky

t
7–9 le

Biblické příběhy Starého i Nového zákona, do jejichž dění
vstupují děti svými každodenními aktivitami, rozšiřují jejich
obzory poznání, učí je používat Bibli jako Boží slovo, které je
bude provázet v jejich životě.
Dosud bylo vydáno 7 učebnic, cena za jednu je 58 Kč

Klíče

10 –12

let

Děti ve věku 10–15 let potřebují vnímat v biblických příbězích dynamiku, objevovat nové poznatky, logicky srovnávat
věci, učit se nové pojmy. To vše přinášejí tyto učebnice, které
jsou doplněny kvízy, rébusy a hádankami. Tento věk je nejlepší dobou pro vnímání křesťanství jako přirozeného životního stylu.
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Vydány jsou 4 učebnice, cena za jednu je 52 Kč

Učebnice pro sobotní školu mládeže

Real Time – Hra o život
té

ctile
Pro ná

Netradičně uspořádané publikace umožňují náctiletým objevovat
zákonitosti současného světa ve srovnání s tím, co nabízí Bůh a jeho
království. Je možné zde najít mnoho praktických rad o tom, jak se
zachovat v určitých situacích, co je to křesťanská etika a jak ji praktikovat, aby se mladý člověk dokázal zorientovat a najít v životě správný směr a cíl.

Ceny učebnic jsou dotované z oddělení dětské sobotní školy.

Možnost objednání
Knihy a časopisy si můžete objednat těmito způsoby:

1. Přes sborového traktátníka
S katalogem jděte ke sborovému traktátníkovi a ukažte mu v něm knihy, které si chcete objednat. Traktátník vyplní objednací list a zašle ho do nakladatelství nebo objednávku vyřídí e-mailem či telefonicky. Knihy budou doručeny v příští distribuci knih ze skladu nakladatelství do Vašeho sboru. Hned po
jejich doručení Vás traktátník bude kontaktovat. Cenu za knihy zaplatíte traktátníkovi. Poštovné a balné v tomto případě hradí nakladatelství.

2. Osobní objednání
Knihy či časopisy si můžete osobně objednat na níže uvedených kontaktech či webové stránce. V případě osobního objednání počítejte s balným a poštovným 100 Kč.
Adresa: Roztocká 5, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 321 621, 603 553 628
E-mail: expedice@adventorion.cz
www.advent-orion.cz
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K dispozici jsou 4 učebnice,
cena za jednu je 68 Kč

