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ANOTACE

Cílová skupina: Žáci 7. ročníku ZŠ

Forma: Prezentace

Pomůcky: Sešit, psací potřeby, Bible nebo Biblické příběhy

Metodický pokyn: Společná, samostatná nebo skupinová práce. 
Seznámení s biblickými příběhy. Rčení pocházející z 
Bible. 



Biblické
příběhy



Příběh Adama a Evy

• Bůh stvořil Adama.
• Aby nebyl sám, z jeho žebra stvořil Evu.
• Porušili zákaz ochutnat ovoce ze stromu 

poznání.
• Bůh je vyhnal z Edenu, ztratili 

nesmrtelnost a museli těžce v potu 
tváře pracovat.



Příběh Kaina a Ábela

• Snové Adama a Evy
• Zemědělec Kain přinesl Bohu obětní dar 

(obilí), ten ale přijal oběť pastýře Ábela 
(ovci).

• Kain ze žárlivosti zabil Ábela.
• Stal se celoživotním psancem, nosil 

zvláštní znamení.



Potopa světa a Noe

• Bůh chce zničit svět pro jeho špatnost.
• Pouze Noe a jeho rod si mohou zachránit 

život.
• Bůh radí Noemovi, jak postavit archu, a 

dá mu pokyn, aby zachránil i zvířata (pár 
od každého druhu).

• Doplují na horu Ararat.



Stavba babylonské věže

• Lidé ve své pýše, že umí pálit cihly, 
rozhněvají Boha  - chtějí postavit věž
sahající do nebes.

• Bůh je potrestal tím, že zmátl jejich 
jazyky a přestali si rozumět.

• Stavba se tak nedokončila a lidstvo se 
rozdělilo na jazykově rozdílné národy.



Příběh Abraháma a Izáka

• Abrahám a jeho žena Sára dlouho nemohli 
mít dítě.

• V pokročilém věku se jim narodil syn Izák.
• Podle dohody s Bohem měl Abrahám 

obětovat syna Izáka, aby vyzkoušel jeho 
oddanost.

• Když se Bůh o jeho víře a poslušnosti 
přesvědčí, na poslední chvíli zadrží
Abrahámovu smrtící ruku.



Příběh Jákoba

• Syn Izáka a Rebeky, mladší dvojče 
Ezaua

• Odkoupí od bratra prvorozenectví, lstí
získá od otce požehnání namísto Ezaua.

• Jákob odchází sloužit ke strýci, vyslouží
si jeho dceru Ráchel.

• S ní má dvanáct synů a ti dají jméno 
dvanácti izraelským kmenům.



Příběh Josefa

• Nejstarší Jákobův syn
• Bratři ho z žárlivosti prodali do otroctví.
• Byl obviněn, že chtěl políbit manželku 

velitele faraonovy stráže, a uvěznili ho.
• Uměním vykládat sny (předpověděl 

hladomor) se z vězení dostal a stal se 
správcem egyptské země.

• Bratři přišli do Egypta nakoupit jídlo, báli 
se Josefova hněvu, ten jim ale odpustil.



Osudy Mojžíše

• Byl vyvolený Bohem, aby vyvedl Izraelity 
z egyptského otroctví.

• Faraon nechtěl odchod povolit, Hospodin 
tak seslal na Egypt deset pohrom.

• Mojžíš nakonec převedl lid přes 
Rákosové (Rudé) moře suchou nohou.

• Došli k hoře Sínaj, kde se Mojžíšovi 
zjevil Bůh a dal mu pro lid desatero 
(soubor mravních přikázání).



Osudy Mojžíše

• Po dlouhé strastiplné cestě se lid 
dostává do zaslíbené země.

• Mojžíš umírá, do zaslíbené země se 
nedostane, pouze ji vidí z vrcholu hory 
Sínaj.



Sodoma a Gomora
• Dvě hříšná města (homosexualita, pýcha, 

pohrdání pravidly pohostinství)
• Bůh v nich nenašel ani deset spravedlivých, 

proto zničil města sírou a ohněm.
• Jako jediný se mohl zachránit Lot se svou 

rodinou, ale při útěku se nesmí ohlédnout.
• Jeho zvědavá žena se ohlédla a hrůzou se 

proměnila v solný sloup.
• Lotovy dcery svého otce opily a v zájmu 

zachování rodu s ním zplodily další potomky.



Příběh Ježíše
• Ježíš se narodil Marii a Josefovi v 

Betlémě.
• Ve třiceti letech byl v řece Jordán pokřtěn 

Janem Křtitelem, vybral si dvanáct 
učedníků a s nimi zvěstoval příchod Božího 
království.

• Ježíš byl zrazen Jidášem za třicet 
stříbrných, byl zatčen a ukřižován na 
popravčím vrchu (Golgota). 

• Na tzv. Velký pátek byl sňat, zabalen do 
plátna a pohřben ve skále.



Příběh Ježíše

• V noci mezi Bílou sobotou a nedělním 
Hodem Božím velikonočním došlo ke 
vzkříšení.

• Čtyřicátý den po Velikonocích došlo k 
nanebevstoupení.



Rčení
• Starý jako Metuzalém – Metuzalém byl jeden 

z praotců, dožil se velmi vysokého věku
• Jobova zvěst („Jobovka“) – zpráva o nečekané

tragické nebo nepříjemné události
• Zradil za třicet stříbrných – zrada za velmi 

nízkou cenu
• Jako solný sloup – stav člověka velmi 

ochromeného tím, co vidí
• Nevěřící Tomáš – člověk, který se musí na 

vlastní oči přesvědčit, mít hmatatelný důkaz



Úkol

Pracujte s Biblí nebo Biblickými příběhy.

• Jaké zakázané ovoce okusila Eva s Adamem?

• Jaké znamení měl Kain?

• Čím byl Ezau zvláštní?

• Co využil Noe, aby poznal, jestli se blíží k pevnině?

• Jak zní desatero přikázání?

• Pokuste se vypátrat další rčení. Pokud nějaká znáte, 
vyhledejte příběh, ve kterém se vyskytuje. 
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