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

Distanční vyučování, metodika  

Odejdi ze své země 

Milý žáku, milá žákyně, poté, co jsme si 

připomněli Bibli, ve které lidé chválí Boha za jeho 

stvoření, se ponoříme nyní do nejstaršího příběhu, 

který stojí na počátku vzniku vyvoleného národa. Je to příběh o povolání 

Abraháma – původním jménem Abram, který jako první uvěřil v jednoho Boha a 

tímto Bohem se nechal také vést.  

Tvým prvním úkolem je vzít do rukou Bibli a otevřít její první knihu – Genezis. 

Přečti si závěr 11. kapitoly verš 31 – 32 a v kapitole 12 verš 1 – 3. Je to příběh 

odehrávající se v arabské části světa v době, kdy lidé věřili ve velké množství 

různých bohů. Vypráví se tam o tom, že Abram přišel z Babylonského 

(Chaldejského) města Ur (dnešní Irák) do města Cháran (dnešní Turecko).  

Otoč si pracovní list na první stranu. Nejdříve vypiš všechny postavy 

z vyprávění k postavičkám na obrázku, které by jim mohly odpovídat. (Terach, 

Abram, Sáraj, Lot – ten byl Abramovým synovcem, synem jeho bratra Hárana) 

Po smrti otce Teracha se Abram stal vůdcem kmene, koupil si velkou část země, 

měl mnoho stád a služebníků. Myslel si, že v Charanu už zůstane. Bůh ale změnil 

jeho plány. Od Boha, kterého dříve neznal, uslyšel jednoho dne příkaz: „Odejdi ze 

své země…!“  Na oplátku mu Bůh něco slíbil. Tvým dalším úkolem, bude v textu 

na pracovním listu podtrhnout, jaká Abram dostal zalíbení.  

Abram se jistě musel dlouho rozmýšlet a sbíral odvahu. Mám tomu hlasu věřit? 

Je Bůh, který ke mně promluvil spolehlivý? Věřit znamená na někoho se 

spolehnout a překonat nedůvěru a obavy.  

Na druhé straně pracovního listu uprostřed vidíš kresbu, která říká, že víra je 

jako most, který pomůže překonat propast nedůvěry. Okolo jsou obrázky různých 

situací, kdy lidé musí překonat strach a věřit, že to dobře dopadne. (první den ve 

škole, strach z velkého zvířete…) Pokud obrázkům rozumíš, něco v nich vybarvi. 

Každý člověk potřebuje věřit, aby měl odvahu udělat dobré a hezké věci. 

Abram uvěřil Bohu a rozhodl se poslechnout jeho příkaz vydat se na cestu. Díky 

tomu začaly dějiny vyvoleného národa, který dostal později jméno Izrael.  

I tebe Bůh volá k velkým věcem, je dobré mu důvěřovat a spolehnout se na něj, 

i když to vyžaduje odvahu. 

Listy si ulož do své složky. 



 

  



 


