
Pracovní list pro žáky 5.-6. ročníku předmětu Náboženství. 
 

Přečti si nejdříve Chvalozpěv na Boží díla tří mladíků, které nechal hodit král 

Nabuchonodosor do rozpálené pece. Biblický text najdeš v knize Daniel v tzv. 

Přídavcích k Danielovi 3, 57-82. Tento text je Bibli těžké najít, proto je máš zde: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prohlédni si na internetu dokument BBC, čas 13:28, s úžasnými záběry na zemi:  
Odkaz najdeš na webu www.farnostodry.cz v sekci nahoře distanční výuka náboženství. 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM&feature=youtu.be 

Při něm si zapisuj, na samostatný papír, jaké stvořené věci vypovídají o Bohu. Najdeš 

jich tam jistě více než 20. Některé můžeš spojit k sobě, jak to vidíš i v biblickém textu. 

Tak se mohou vejít do trojúhelníků v kruhu chval na druhé straně. Vepiš je tam spolu  

s jednoduchým obrázkem, podobně jak je to listu z minulé hodiny náboženství. 

Modlitbu pak můžeš použít ve večerní modlitbě v rodině. Můžeš jim film pustit a po něm  

pak číst, co jsi zapsal(a). Všichni budou odpovídat Veleb(te) Pána! 

57Všechna díla Páně, velebte Pána,  
  chvalte a oslavujte ho navěky. 
58Nebesa, velebte Pána,  
59andělé Páně, velebte Pána. 
60Všechny vody nad nebem, velebte Pána,  
61všechny mocnosti Páně, velebte Pána. 
62Slunce a měsíci, velebte Pána,  
63nebeské hvězdy, velebte Pána. 

64Všechny deště a roso, velebte Pána,  
65všechny větry, velebte Pána. 
66Ohni a žáre, velebte Pána,  
67studeno a teplo, velebte Pána. 
68Roso a jíní, velebte Pána,  
69zimo a chlade, velebte Pána. 
70Ledy a sněhy, velebte Pána,  
71noci a dni, velebte Pána. 
72Světlo a temno, velebte Pána,  
73blesky a mraky, velebte Pána. 

74Země, veleb Pána,  
  chval a oslavuj ho navěky. 
75Hory a vrchy, velebte Pána,  
76vše, co na zemi roste, veleb Pána. 
77Prameny, velebte Pána,  
78moře a řeky, velebte Pána. 
79Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána,  
80všichni nebeští ptáci, velebte Pána. 
81Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána,  
82lidé, velebte Pána. 

http://www.farnostodry.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM&feature=youtu.be


 

 


