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

Distanční vyučování, metodika  

Pohleď na nebe a sečti hvězdy 

Milý žáku, milá žákyně, Abram byl člověk, 

který měl odvahu vzdát se pohodlí a jistotu 

domova. Byl to muž, který měl odvahu 

odtrhnout se od všeho starého, vydat se  

na cestu a začít něco nového. Měl odvahu, a proto uvěřil tomu, co Bůh říkal. 

Abram je postava, která dodává odvahu také nám udělat něco podobného.  

I když nás od něj dělí několik tisíc let, ukazuje nám, že se vyplácí Bohu důvěřovat 

a na jeho slovo se spoléhat, i když to není snadné. 

To, co se dále dělo s Abramem a lidmi, které vzal s sebou, je velmi podivuhodné. 

Abram měl společně se svou ženou Saraj velké trápení, nenarodilo se jim žádné 

dítě. Abram neměl potomka a to lidé chápali jako prázdný život. Abram si sice 

mohl vzít jinou ženu, a mít dítě s ní, ale on Saraj miloval a jinou ženu nechtěl. 

Jedné jasné noci k Abramovi Bůh promluvil. Na 1. straně pracovního listu si 

přečti text z  knihy Genesis (1. knihy Mojžíšovy). Tvým úkolem bude v textu: 

- najít a podtrhnout modrou jakými slovy si Abram stěžuje 

- najít a podtrhnout červenou Boží ujištění, že bude mít syna 

- najít a podtrhnout zelenou, kde Bůh uzavírá s Abramem smlouvu 

- najít a obtáhnout červenou písmena nových jmen, které oba dostali 

 

To, co dal Bůh Abrahamovi, nazýváme ZASLÍBENÍ.  

Abrahámovým úkolem bylo trpělivě čekat, až se splní. 

 

Abram dostal jméno ABRAHAM, které znamená otce mnohých a Saraj dostala 

jméno SÁRA, to znamená kněžna. Bůh tak zapsal do jejích jmen to, co slíbil, že se 

s nimi stane. Abraham a Sára měli ve svém jménu zapsaný program svého života. 
 

Na 2. stranu listu do volného místa pod oblohou napiš své křestní jméno.  

Pak někde zjisti jeho význam (třeba na netu) a tento význam  vedle něj napiš.  
 

My všichni jsme Abrahámovými potomky ve víře, protože díky němu věříme 

v jednoho Boha. Abraháma proto nazýváme PRAOTCEM VÍRY.  

Na obloze v listu si vyber hvězdu, která bude představovat tebe, a vybarvi ji. 

Pokud chceš vybarvit všechny, pak tu svou nějak odliš od ostatních. 
 

Listy si ulož do své složky. 



 

  



 


