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Pokyny  ke  studijním 
osnovám na rok 2011 

Tento dokument uvádí přehled schválených studijních 
materiálů pro použití v nedělních třídách v   roce 2011, 
pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled 
církevních materiálů pro   použití v   domově.
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vedoucím sboru.
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Všeobecné studijní osnovy na rok 2011
Jsou používány tam, kde je Církev dobře zavedená

Organizace Příručky a učební pomůcky

Melchisedechovo kněžství a 
Pomocné sdružení

1. neděle
Písma; církevní časopisy; Příručka pro vedoucí kněžství a pomocných organi-
zací (31178 121); brožury Celosvětové školení vedoucích; Příručka pro rodinu 
(31180 121) a další Církví schválené materiály

2. a 3. neděle
Zásady evangelia, nové vydání (06195 121), pokračování z roku 2010. Tato příručka 
dočasně nahrazuje příručky Učení presidentů Církve. Lekce mají být vyučovány v tom 
pořadí, v jakém jsou uvedeny v příručce.

4. neděle
Učení pro naši dobu: proslovy z generální konference, viz strana 6

5. neděle
Náměty a Církví schválené učební materiály určuje biskupstvo

Aronovo kněžství a 
Mladé ženy

Aronovo kněžství – Příručka 3 (34822 121) a Aaronic Priesthood Resource Guide 2010 
[Doplňující studijní materiál pro Aronovo kněžství na rok 2011] (08659)
Mladé ženy – Příručka 3 (34824) a Young Women Resource Guide 2011 [Doplňující 
studijní materiál pro Mladé ženy na rok 2010] (08660)

K dalším materiálům pro výuku patří písma, církevní časopisy, Plním svou povinnost 
vůči Bohu – pro nositele Aronova kněžství (06746 121), Osobní pokrok Mladých žen 
(36035 121), Pro posílení mládeže (36550 121) a Věrni víře (36863 121).

Primárky Věk 18 měsíců–2 roky (třída Jesle)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Pohleďte na maličké své – Příručka pro 
jesle] (37108)

Věk 3–11 let (společné zaměstnání)
Osnova pro společné zaměstnání v roce 2011 – Vím, že písma jsou pravdivá (08635 121)

Věk 3 roky (třída sluneční paprsek)
Primárky 1: Jsem dítě Boží (34969 121)

Věk 4–7 let (třídy rss 4, 5, 6 a 7)
Primárky 3: Rozhodni se správně B (34499 121)

Věk 8–11 let (třídy stateční 8, 9, 10 a 11)
Primary 7: New Testament [Primárky 7: Nový zákon] (34603)

K dalším zdrojům pro výuku patří církevní časopisy, ilustrované příběhy z písem, Kniha 
obrázků z evangelia (06048 090), Písně pro děti a Visual Aids Cutouts [Vystřihovánky 
pro Primárky] (jednotlivé sady 1–10).

Nová
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Organizace Příručky a učební pomůcky

Nedělní škola Věk 12–13
Presidenti Církve, Příručka pro učitele (31382 121)

Věk 14–18
Nový zákon – příručka pro učitele nauk evangelia (35681 121)
Nový zákon – studijní průvodce člena třídy (35682 121)

dospělí
Nový zákon – příručka pro učitele nauk evangelia (35681 121)
Nový zákon – studijní průvodce člena třídy (35682 121)

dospělí
Zásady evangelia, nové vydání (06195 121). Tento kurs je pro zájemce, nové členy, 
členy vracející se k aktivitě a pro další, kteří se potřebují učit základům evangelia. Učitel 
volí pořadí lekcí v závislosti na potřebách členů třídy.

Volitelné kursy Příručky a učební pomůcky

Výuka evangeliu Učení – není většího povolání (36123 121), strany 185–239
(12 týdnů)

Manželství a vztahy v rodině Manželství a vztahy v rodině – příručka pro učitele (35865 121)
Manželství a vztahy v rodině – studijní příručka účastníka kursu (36357 121)
(16 týdnů)

Chrám a rodinná historie Instructor’s Guide to Temple and Family History Work [Průvodce instruktora po chrámové 
práci a rodinné historii] (35804)
Průvodce člena po chrámové práci a rodinné historii (36795 121)

Příprava pro chrám Obdarováni z nebes: seminář pro přípravu do chrámu, příručka pro učitele (36854 121)
Příprava na vstup do svatého chrámu (36793 121)
(7 týdnů)

Ne všechny materiály v této tabulce byly přeloženy do všech jazyků, které používají všeobecné studijní 
osnovy. Tyto materiály prosím začněte používat, jakmile budou k dispozici. Spojte se s distribučním 
střediskem, abyste zjistili, které materiály jsou k dispozici.
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Organizace Příručky a učební pomůcky

Melchisedechovo kněžství a 
Pomocné sdružení

1. neděle
Písma; církevní časopisy; Příručka pro vedoucí kněžství a pomocných organizací 
(31178 121); Příručka pro rodinu (31180 121) a další Církví schválené materiály

2. a 3. neděle
Zásady evangelia, nové vydání (06195 121), pokračování z roku 2010. Není-li tato kniha 
k dispozici, může se používat předchozí vydání příručky Zásady evangelia (31110 121). 
Není-li k dispozici ani jedna z těchto knih, může se používat příručka Gospel Fundamentals 
(31129). Lekce mají být vyučovány v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v knize.

4. neděle
Lekce Učení pro naši dobu jsou vyučovány na základě proslovů z posledního konferenčního 
vydání  Ensignu nebo Liahony (pokyny pro výběr proslovů viz strana 6 v této publikaci). 
Nejsou-li tyto časopisy v daném jazyce k dispozici, lze používat Poselství Prvního předsed-
nictva a Poselství pro navštěvující učitelky.

5. neděle
Náměty a Církví schválené materiály určuje předsednictvo odbočky

Aronovo kněžství a 
Mladé ženy

1., 4. a 5. neděle
Aronovo kněžství – Příručka 1 (34820 121) nebo Mladé ženy – Příručka 1 (34823 121) 
Učte lekce dva roky popořadě, poté opět od začátku. Nejsou-li příručky Aronovo 
kněžství 1 a Mladé ženy 1 k dispozici, používejte pro lekce během první, čtvrté a páté 
neděle příručky Povinnosti a požehnání kněžství a Žena Svatých posledních dnů.

2. a 3. neděle
Povinnosti a požehnání kněžství, část B (31112 121) nebo Žena Svatých posledních 
dnů, část B (31114 121)

K dalším materiálům pro výuku patří písma, církevní časopisy, Plním svou povinnost 
vůči Bohu – pro nositele Aronova kněžství (06746 121), Osobní pokrok Mladých žen 
(36035 121), Pro posílení mládeže (36550 121) a Věrni víře (36863 121).

Základní studijní osnovy na rok 2011
Používají se v církevních jednotkách s málo členy nebo tam, kde materiály k všeobecným studijním 
osnovám nejsou k dispozici
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Organizace Příručky a učební pomůcky

Primárky Věk 18 měsíců–2 roky (třída Jesle)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Pohleďte na maličké své – Příručka pro jesle] 
(37108)

Věk 3–11 let (společné zaměstnání)
Osnova pro společné zaměstnání v roce 2011 – Vím, že písma jsou pravdivá 
(08635 121)

Věk 3 roky
Primárky 1: Jsem dítě Boží (34969 121)

Věk 4–7
Primárky 3: Rozhodni se správně B (34499 121)

Věk 8–11
Primary 7: New Testament [Primárky 7: Nový zákon] (34603)

K dalším zdrojům pro výuku patří církevní časopisy, ilustrované příběhy z písem, Kniha 
obrázků z evangelia (06048 090), Písně pro děti a Visual Aids Cutouts [Vystřihovánky 
pro Primárky] (jednotlivé sady 1–10).

Nedělní škola Věk 12–18
Nový zákon – příručka pro učitele nauk evangelia (35681 121)

dospělí
Nový zákon – příručka pro učitele nauk evangelia (35681 121)

dospělí
Zásady evangelia, nové vydání (06195 121). Není-li tato kniha k dispozici, může se 
používat předchozí vydání příručky Zásady evangelia (31110 121). Není-li k dispozici 
ani jedna z těchto knih, může se používat příručka Gospel Fundamentals (31129). Tento 
kurs je pro zájemce, nové členy, členy vracející se k aktivitě a pro další, kteří se potřebují 
učit základům evangelia. Učitel volí pořadí lekcí v závislosti na potřebách členů třídy.

Volitelné kursy Příručky a učební pomůcky

Výuka evangeliu Učení – není většího povolání (36123 121), strany 185–239 (12 týdnů). Pokud tato 
kniha není k dispozici, použijte Příručku pro výuku (34595 121), strany 21–28 (8 týdnů).

Vztahy v manželství a v rodině Manželství a vztahy v rodině – příručka pro učitele (35865 121)
Manželství a vztahy v rodině – studijní příručka účastníka kursu (36357 121)
(16 týdnů)

Některé materiály v této tabulce nebyly přeloženy do všech jazyků, které používají základní učební 
osnovy. Tyto materiály prosím začněte používat, jakmile budou k dispozici. Spojte se s distribučním 
střediskem, abyste zjistili, které materiály jsou k dispozici.

Nová



6

    Pokyny pro nedělní kvora a třídy
  Studijní rok začíná celosvětově 1. ledna. Použijte následu-
jící pokyny k tomu, abyste zorganizovali kněžská kvora a 
nedělní třídy.

   Melchisedechovo kněžství a Pomocné sdružení
  Během většiny nedělí se bratří Melchisedechova kněžství a 
sestry v Pomocném sdružení scházejí odděleně, ale studují 
totéž téma a používají tytéž materiály.

   PRVNÍ NEDĚLE.  Vedoucí kvora starších, skupiny vyso-
kých kněží a Pomocného sdružení plánují samostatně toto 
shromáždění pro svou vlastní organizaci a mohou používat 
studijní materiály určené pro první neděli, které jsou uve-
dené na stranách  2  a  4 .

  V první neděli vyučuje vedoucí skupiny vysokých kněží 
nebo člen předsednictva kvora starších. Vedoucí kvor a 
skupin využívají tuto schůzku k   tomu, aby bratřím pomohli 
aktivně se zapojit do vykonávání kněžských povinností. 
Další náměty mohou zahrnovat domácí učení, vykonávání 
kněžských obřadů a požehnání, posilování manželství a 
rodiny, službu, misionářskou práci, aktivizaci, duchovní a 
časné blaho a chrámovou práci a práci na rodinné historii. 
Vedoucí kvor a skupin také mohou využít tento čas k   plá-
nování pomoci druhým, k   rozdělování úkolů, a k   přijímání 
zpráv o plnění již zadaných úkolů.

  V   první neděli vyučuje členka předsednictva Pomocného 
sdružení sboru. Používá písma a další Církví schválené 
materiály. Vedoucí Pomocného sdružení využívají tuto 
schůzku k   tomu, aby učily naukám evangelia a pomáhaly 
sestrám aktivně se zapojit do práce Pomocného sdružení. 
Další náměty mohou zahrnovat úlohu a zodpovědnost žen 
v   evangeliu, posilování manželství a rodiny, navštěvující 
učení, službu, misionářskou práci, aktivizaci, duchovní a 
časné blaho a chrámovou práci a práci na rodinné historii. 
Může být rovněž vyhrazen čas k tomu, aby se sestry podě-
lily o svá svědectví.

   DRUHÁ A TŘETÍ NEDĚLE.  Bratří Melchisedechova kněž-
ství a sestry v   Pomocném sdružení se učí z   nové příručky 
 Zásady evangelia , která dočasně nahrazuje příručky  Učení 
presidentů Církve . Lekce mohou učit vedoucí nebo ustano-
vení instruktoři kvora nebo skupiny nebo ustanovené uči-
telky Pomocného sdružení. Lekce jsou obvykle vyučovány 
v   tom pořadí, v   jakém jsou uvedeny v   příručce.

  Vedoucí kvora starších, skupiny vysokých kněží a Pomoc-
ného sdružení dohlížejí na to, aby všichni členové ve věku 
18 a více let obdrželi výtisk nové příručky  Zásady evange-
lia  ke svému osobnímu studiu. Vedoucí povzbuzují účast-
níky, aby si svůj výtisk příručky nosili do třídy.

  Zabrání-li konference kůlu nebo jiná shromáždění výuce 
jedné z   těchto lekcí, president kůlu a biskupové rozhod-
nou, zda se má vyučovat další neděli.

   ČTVRTÁ NEDĚLE – UČENÍ PRO NAŠI DOBU.  Lekce 
jsou vyučovány na základě proslovů z posledního konfe-
renčního vydání   Ensignu  nebo  Liahony.  Tyto proslovy jsou 
rovněž k   dispozici online (v mnoha jazycích) na stránkách 
 www.conference.lds.org . Lekce mohou učit vedoucí nebo 
ustanovení instruktoři kvora nebo skupiny nebo ustano-
vené učitelky Pomocného sdružení. President kůlu může 
rozhodnout, jaké proslovy se mají použít, nebo touto zod-
povědností může pověřit biskupy. Konferenční vydání 
časopisů obsahují dodatečné pokyny.

   PÁTÁ NEDĚLE (POKUD PŘICHÁZÍ V   ÚVAHU).  Námět pro 
toto shromáždění určuje biskupstvo tak, aby byly uspoko-
jeny místní potřeby. Během této neděle se kvorum starších 
a skupina vysokých kněží mohou sejít odděleně nebo spo-
lečně nebo mohou být spojeni s Pomocným sdružením.
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    Aronovo kněžství a Mladé ženy
  Kvora Aronova kněžství se k nedělnímu shromáždění a 
k   výuce kvor scházejí zpravidla odděleně. Mohou se však 
spojit, bydlí-li v dané   jednotce málo mladých mužů ve věku 
Aronova kněžství. Tytéž pokyny se týkají tříd Mladých žen. 
Příležitostně mohou mít mladí muži v Aronově kněžství a 
mladé ženy pod vedením biskupa nedělní lekci společně.

  Mladí muži v Aronově kněžství a mladé ženy se učí z   pří-
ruček uvedených na stranách  2  a  4 . Vedoucí mohou vyzvat 
mladé k tomu, aby pomohli s   výukou částí lekcí.

    Primárky
  Vedoucí mají rozdělit děti do tříd Primárek podle věku, kte-
rého dosáhnou k   1. lednu. Je-li dostatečný počet dětí, má 
být pro každou věkovou skupinu zorganizována oddělená 
třída. Děti různých věkových skupin se mohou scházet spo-
lečně tam, kde je počet učeben nebo učitelů omezen.

  Je-li to možné, má být zajištěna třída jeslí pro děti, které 
dosáhly věku 18 měsíců. Rodiče si mohou vybrat, zda děti 
do této třídy přihlásí. Děti, které k   1. lednu dosáhnou věku 
2 let, pokračují ve třídě jeslí až do konce roku 2011. Děti, 
které k   1. lednu dosáhnou věku 3 let, navštěvují třídu Slu-
neční paprsek nebo nejmladší spojenou třídu.

  Děti se učí z příruček uvedených v   tabulkách na stranách 
 2  a  5 .

  Tam, kde je to vhodné, účastní se mladší děti společného 
zaměstnání Primárek, zatímco starší děti mají výuku ve 
třídě. V   polovině výuky Primárek si tyto dvě skupiny vymění 
místo. Tam, kde je dětí málo, mohou se tyto dvě skupiny 
scházet společně. Scházejí-li se tyto dvě skupiny odděleně, 
společné zaměstnání pro starší děti se má konat v   té době, 
kdy probíhá výuka Aronova kněžství a Mladých žen.

  Děti, které během roku dosáhnou 12 let, navštěvují až do 
následujícího ledna svou třídu Primárek. Avšak během spo-
lečného zaměstnání Primárek začínají navštěvovat shromáž-
dění svého kvora Aronova kněžství nebo třídy Mladých žen.

    Nedělní škola
  Nedělní škola je určena pro členy, jejichž věk k 1. lednu je 
12 a více let. Děti, které dosáhnou 12 let během roku, zůstá-
vají během Nedělní školy ve své třídě Primárek.

  Tam, kde je dostatečný počet mladých, může být pro kaž-
dou věkovou skupinu zorganizována oddělená třída. Mladí 
různých věkových skupin se mohou scházet společně tam, 
kde je málo mladých nebo kde je počet učeben nebo uči-
telů omezen.

  Kursy Nedělní školy a zdroje pro jejich výuku jsou uvedeny 
v   tabulkách na stranách  3  a  4 .

    Volitelné kursy
  Informace o volitelných kursech jsou uvedeny v   tabulkách 
na stranách  3  a  5 . Tyto kursy se vyučují podle potřeby pod 
vedením biskupstva. Probíhají v   době, která je vhodná pro 
účastníky, může to být i během Nedělní školy.

    Členové, kteří jsou postižení
  Vedoucí mají zajistit, aby postižení členové byli seznámeni 
s   církevními studijními materiály, které byly upraveny 
pro jejich potřeby. Chcete-li získat informace o těchto 
materiálech, spojte se s   distribučním střediskem, které 
slouží vaší jednotce. Užitečné informace lze také najít na 
 www.disabilities.lds.org .
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Zdokonalování učitelů
Vedoucí kněžství a pomocných organizací jsou ve své orga-
nizaci zodpovědni za kvalitu výuky. Školí nové učitele a 
zajišťují průběžné školení a průběžnou podporu. Se zdoko-
nalováním učitelů pomáhají členové předsednictva Nedělní 
školy sboru. Pomáhají vedoucím kněžství a pomocných 
organizací s úvodním zaškolením, s průběžným školením a 
s poskytováním průběžné podpory učitelům. Členové rady 
sboru se pravidelně radí o tom, jak zdokonalovat výuku 
evangelia a vzdělávání se v evangeliu.

Pomůckou pro zdokonalování učitelů je příručka Učení – 
není většího povolání (36123 121). V oblastech, kde tato 
příručka není k dispozici, mají jednotky používat Příručku 
pro výuku (34595 121).

Materiály pro domov
Biskup a vedoucí sboru mají zajistit, aby všichni členové 
věděli o následujících materiálech a měli k nim přístup, 
jsou-li tyto materiály k dispozici v příslušném jazyce:

Písma

Církevní časopisy

Zpěvník náboženských písní a písně pro děti

Rodina – Prohlášení světu (35602 121)

Žijící Kristus – svědectví apoštolů (36299 121)

Příručka pro rodinu (31180 121)

Family Home Evening Resource Book [Kniha námětů 
pro rodinný domácí večer] (31106)

Kniha obrázků z evangelia (06048 090)

Věrni víře – Slovník evangelia (36863 121)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual [Pohleďte na 
maličké své – Příručka pro jesle] (37108)

Old Testament Visual Resource DVDs (00492)

Připravte každou nutnou věc: Rodinné finance 
(04007 121)

Připravte každou nutnou věc: Rodinné domácí 
zásoby (04008 121)

Členové mohou rovněž získat tyto materiály prostřednictvím 
internetových stránek www.ldscatalog.com nebo v distri-
bučním středisku, které slouží jejich jednotce. Mnoho těchto 
materiálů je také k dispozici k prohlížení, poslechu nebo ke 
stažení na www.GospelLibrary.lds.org.
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