Flirtování a vážná známost
(kvalita člověka je v jeho charakteru)

1. Čtení textu: o ženách

Přísloví 31, 10 - 31

2. Diskuse: o ženách (Některé z níže uvedených bodů můžete rozdat několika dorostencům
předem jako svědectví.)
1. Jak by měla vypadat holka, se kterou bych chtěl strávit zbytek života??
2. Jak by se měla chovat k druhým lidem?
3. Jak by se měla chovat ke mně?
4. Jak by se měla chovat k Bohu?
5. Kam bych pozval dívku svých snů? Proč?
6. Co je to flirtování a jak se bránit, abych neflirtoval?
7. Myslíš, že je flirtování (hra na city) špatné? Proč?
8. Jaké důsledky má flirtování? (Jaký dopad to může mít na tebe? Na ni?).
3. Naučení biblického verše: pro ženy
4. Čtení textu: o mužích

Přísloví 31, 30
Žalm 1

5. Diskuse: o mužích (Některé z níže uvedených bodů můžete rozdat několika dorostencům předem jako
svědectví.)
1. Jak by měl vypadat kluk, se kterým bych chtěla strávit zbytek života?
2. Jak by se měl chovat k druhým lidem?
3. Jak by se měl chovat ke mně?
4. Jak by se měl chovat k Bohu?
5. Kam bych chtěla být pozvaná od svého kluka?
6. Co je to flirtování a jak se bránit, abych nebyla jeho obětí?
7. Myslíš, že je flirtování (hra na city) špatné? Proč?
8. Jaké důsledky má flirtování? (Jaký dopad to může mít na tebe? Na něho?).
6. Naučení biblického verše: pro muže

Žalm 1, 1 - 2

7. Výklad: Co je flirtování a jaké má důsledky, co je vážná známost a její hodnota?

8. Hra: Pohádka – Vymyslíme nějakou hodně praštěnou pohádku, ve které se vyskytuje spousta náhodných
údajů. Tu dorostencům přečteme a poté se ptáme na ty náhodné údaje a přidělujeme body.

Na závěr veselý příběh: Na střední škole mi přítel nabídnul schůzku „naslepo“. Odmítnul jsem, protože jsem
měl strach, že se mi dívka vůbec nebude líbit a já nebudu vědět, jak z toho ven. Kamarád mě ale přece jen
přemluvil. S mým problémem si snadno poradil. „Půjdeme tam,“ řekl, „a když se ti nebude líbit, zahraješ
astmatický záchvat – budeš hlasitě chrčet a prudce dýchat – a budeme prostě muset odejít“. A tak jsem se
rozhodl, že to zkusím. Přišli jsme k ní, zazvonili – a když otevřela, začala chrčet a prudce dýchat ona.

