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 1. Opakování 

 2. Struktura Bible 

 3. Starý zákon – obecná charakteristika 

 4. Ukázky textů Starého zákona 

 5. Obrazová příloha  

 6. Použitá literatura a zdroje 



Co už víme o Bibli? 

 základní památka hebrejského písemnictví  

 literární dílo starověké literatury, které je zároveň dodnes 
jedním nejrozšířenějších a nejvydávanějších na světě 
(překlad do cca. 1800 jazyků) 

 soubor svatých knih (židovských a křesťanských 
liturgických textů), ale i sbírka knih historických, 
filozofických, právnických a literárních 

 



Starý zákon 

 popsány základy 
judaismu 

 doba vzniku: 

12. st. – 2. st. př. n. l. 

 zapsán v hebrejštině 

a aramejštině 

 Nový zákon 

 popsány základy 
křesťanství 

 doba vzniku: 

1. – 2. st. n. l.  

 zapsán v řečtině 

 stěžejní částí - 

     evangelia 



Skládá se z mnoha žánrově různorodých knih.  

Nejstarší část: Pět knih Mojžíšových (Pentateuch, Tóra) 

 1. Genesis (počátek, vznik) 

 2. Exodus (odchod) 

 3. Numeri 

 4. Leviticus 

 5. Deutoronomium 

Další knihy: Knihy soudců, Knihy prorocké, Jób, Žalmy, 
Přísloví, Píseň písní (Šalamounova skladba) 



 

 

 

 

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a 
prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se 

vznášel duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. 

 Z jaké části Bible je tato ukázka? 

 Jedná se mýtické vyprávění. Jak tvoří Bůh Zemi? 

 Zamyslete se nad stylem vyprávění. Proč je text vystaven 
krátkými větami? 



Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby by 
obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim 

požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. 
Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským 

ptactvem, nade vším živým. 

 Proč stvořil Bůh člověka? 

 Co vše dal člověku do vínku? 

 Jaká spojka převažuje ve textu?  

 Víte, v kolika dnech Bůh stvořil svět a na kolikátý den 
připadá vznik prvních lidí? 

 Jak se jmenuje první muž a žena? 

 

 



 Pokuste se vyprávět příběh 

o stvoření prvních lidí. 

Nápověda: 

• člověk v zahradě Boží   

• strom poznání 

• žena je muži  pravou pomocí 

• touha po bohorovnosti 

• trest a milost 

• vyhnání ze zahrady    

 



   Jaká biblická postava je 
zobrazena na obrázku? 

 

 Co drží v rukou? 

 

 V jaké části Bible tuto 
postavu nalezneme? 

 

 



1. Nebudeš mít jiného boha mi o mne. 

2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, 
(…). Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 

3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. 

4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 

5. Cti svého otce i matku. 

6. Nezabiješ. 

7. Nesesmilníš. 

8. Nepokradeš. 

9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 

10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, po ženě svého 
bližního. 

 



Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, 

 tvoje věrnost se dotýká mraků. 

Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, 

 propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy; 

 zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. 

 

 Popište na základě ukázky, co je to hymnus (hymnická 
píseň).  

 Najděte obrazná pojmenování, personifikaci, přirovnání. 

 Jak na vás působí tento verš? 

 
 



Jazyk moudrých přináší dobré poznání,  

 kdežto ústa hlupáků chrlí pošetilost. 

 

Radostným srdcem zkrásní tvář, 

 kdežto trápení srdce ubíjí ducha. 

 

Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům, 

 kdežto kdo o dary nestojí, bude živ. 

 Zopakujte si, co je to přísloví. 

 Formulujte vlastními slovy význam těchto přísloví. 

 Souhlasíte s hlavní myšlenkou? Jsou stále aktuální? 

 

 



Setkání 

Jak jsi krásná, přítelkyně moje, 

 jak jsi krásná, 

 oči tvé jsou holubice. 

Jak jsi krásný, milý můj,  

 jsi líbezný! 

 A naše lůžko samá zeleň! 

 Jak na vás působí tyto verše? Ke kterému literárnímu 
žánru bychom je mohli zařadit? 

 Popište umělecké jazykové prostředky. 

 Očekávali byste, že tento text pochází z Bible? 



Spolu s antickou literaturou bývá Bible považována za 
nejvýznamnější pramen umělecké inspirace, ze kterého 
čerpají náměty jak výtvarní umělci a spisovatelé, tak i 

většina historických období a uměleckých směrů. 

 

 Prohlédněte se další obrázky a pokuste se určit,  které 
starozákonní příběhy znázorňují? 

 Převyprávějte si ústně tyto příběhy. 

 













Bible, Praha 2005 

Literatura I, Výklad, Scientia, Praha 2003 

Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. Soft, Vladimír 
Prokop 

Literatura v kostce pro střední školy, Fragment, Marie Sochrová 

Literatura pro 1. ročník středních škol, Didaktis 
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