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Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní listy – Zlaté pravidlo vzájemnosti 
           práce s textem z Bible kralické

1. Přečtěte společně moudré poučení z kralického překladu z roku 1613:

A jakž chcete, aby vám lidé činili, i vy jim též podobně čiňte. 
Lukáš 6,31

2. Jazyk se vyvíjí. Dnes mluvíme jinak než před 400 lety. 
Bible se dnes překládá do moderních jazyků celého světa. Tady je nový český překlad, jenže z něj vypadly samohlásky! 
Dokážeš do textu doplnit samohlásky tak, aby dával smysl?

3. Jak bychom takové poučení mohli využít v životě?

Přečti si, co se stalo Vojtovi a co se mu honilo hlavou:

Představ si, že tím Vojtovým kamarádem jsi ty. Co prožíváš? Jak by sis přál/a, aby se Vojta zachoval?

Zdroj: Ilustrace kluka – Mgr. Jana Řezníčková, projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)



Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní listy – Obrázková osnova

Zdroj: Pasáže z videa Červená nit Bible  Fishnet s.r.o. (Film21), projekt Duchovní dědictví, (CC 4.0 BY-SA), https://youtu.be/ltT6BLBPblk



Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní listy – Čtenářský list

Jméno a příjmení: 

Čtenářský list

Název knihy: 

Autor knihy: 

Nakladatelství: 

Rok a místo vydání: 

Jednoduchý obsah knihy. Co se mi v knize líbilo. 

Obrázek: 

Zdroj: J. A. Komenský – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)



Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní list – Pětilístek

H
odnotící dotazník žáka

Škola: 
 

 
 

 
Třída:
 Datum

:
 N

ázev lekce: Bible – jeden z klenotů naší kultury

1. O
znám

kuj program
 jako ve škole: 

2. Jak ses na program
u cítil? 

 
 

1/ super             2/ dost dobrý         3/ šlo to             4/ nic m
oc                5/ fail

3. Co si z dnešního program
u odnášíš?  

(M
ůže to být například nějaké poučení, něco, co je pro tebe užitečné nebo co bys rád dělal/a jinak.)

4. Doplň obrázek klenotu/srdce, který je vyobrazen v pravé polovině listu.

Chovejte se k lidem tak, 
..........................

.....................
.............

Dopiš 
Zlaté pravidlo 
chování

Napiš,
kdy byla
vydána
Bible kralická
(letopočet)

Napiš,
jaké si vysloužil
přízvisko J. A. Komenský

Napiš,
co představuje 
červená nit

Napiš,
jak nazýval Bibli
J. A. Komenský

Zdroj: Srdce – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)



Bible: jeden z klenotů naší kultury3. – 5. ročníkPracovní list – Pětilístek

PĚTILÍSTEK

Jak se jmenuje kniha, o které jsme dnes mluvili? 
(1 podstatné jméno)

Jaká je podle mě tato kniha? 
(2 přídavná jména)

Jaké tři věci, které by tu bez této knihy nebyly, by mi nejvíce chyběly? 
(3 podstatná jména)

Napiš větu o čtyřech slovech, která bude vystihovat tvůj pocit z této knihy.

Dej knize přezdívku.

Zdroj: J. A. Komenský – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)


