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Vyplň následující údaje

Věk:

Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

c8

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Ať už měníš třídu, školu nebo 
se stěhuješ do nového
domu, je to vždy
vzrušující zkušenost.
Můžeš z toho ale také
být dost nervózní,
protože nikdy nevíš, 
co Tě na novém místě
čeká. Přesně tak to bylo
s novým izraelským
vůdcem.

O: Doplň složku 
údajů:

O: Proč potřebovali Izraelité nového vůdce?

Bůh dal novému vůdci slib ohledně země, do které měl lid vést.

O: Doplň chybějící slova a objevíš, kde se nová země nacházela (1,4):

Eufrat            poušť            Jordán            Libanon

„… zde přejdi ………………….. do země, kterou dávám synům 

Izraele. Vaše území bude sahat od ………………………………… až 

k …………………………………. a od té veliké řeky, řeky …………………… .”

1. lekce: Jozue
Vůdce lidu Přečti si:

Jozue 1,1-11

/ 3

/ 1

/ 4

SLOŽKA

Jak se jmenoval?

ÚDAJŮ

Kdo byl jeho otec?

Jaký byl jeho první 
úkol (2. verš)?

Klíčový verš:
Jozue 1,9



O: Vypiš první písmena každého obrázku a najdeš jméno nové země. 
Pro jistotu si svou odpověď zkontroluj v Deuteronomium 32,49:

Bůh dal Jozuovi ještě jeden slib, který mu musel dodat spoustu jistoty ve všem, co měl udělat.

O: Doplň do bubliny slib z 5. verše biblického úryvku:

Jak se Jozue chystal vstoupit do nové země, dal mu Bůh ještě jeden příkaz. Řekl mu, že se musí 
v celém svém životě řídit knihou Zákona. když my jako křesťané následujeme Pána Ježíše a jdeme
jeho cestou, musíme stále nechávat Boha, aby nás vedl prostřednictvím svého Slova, Bible. To, co
Bůh řekl Jozuovi o Zákoně, platí
pro křesťany ohledně Bible.

O: Rozlušti slova a objevíš tři 
věci, které měl Jozue 
ohledně Zákona dělat. 
Přidej čísla veršů, kde se 
tato slova objevují:

Bůh svěřil Jozuovi obrovský úkol – vést lid do nové země. Aby ho povzbudil, zopakoval mu své sliby.

O: Vypiš klíčový verš a uvidíš jaké:

Mnozí křesťané mají tato slova jako své motto a často si je v těžkých chvílích opakují. 
Proč by ses je také nenaučil/a?

Jozue nyní vydává příkazy k pochodu.

O: Zakroužkuj, kolik dnů zbývá do překročení řeky Jordán:

13                 30                 3                23

Jako jsem býval s ….....................................................................................

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

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

celkeM:

/ 3

/ 2

/ 1

/ 1

/ 5

Měl ho ORDDVOŽAT __ __ __ __ __ __ __ __ __. (verš ___ )

Měl o něm přemítat  MNED __ __ __ __ i nocí.  (verš ___ )

Měl  KÍŘTA __ __ __ __ __ slova Zákona.  (verš ___ )
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JMÉNO:
c8poznejBibli

biblické lekce pro starší žáky

Jozue sám byl jednou zvědem. Před téměř čtyřiceti
lety prozkoumal zemi kanaán a nyní si žádá zprávu
o současné situaci země. když byl jako mladý vyslán
na průzkum, byl součástí 11-ti členného týmu.

O: Podtrhni správný počet zvědů vyslaných při této příležitosti:

12                 3                 10                 2

O: Přeškrtni nesprávná slova v následujícím odstavci:

Zvědové byli posláni do JERUZALÉMA / BETLÉMA / JERICHA a přespali v domě Rachab.

POLICIE / MĚSTŠTÍ ÚŘEDNÍCI / KRÁL se o jejich příchodu dozvěděl/i a přikázal/i 

RÁCHEL / RACHAB / RÚT, aby je vydala. Řekla, že odešli 

BRZY RÁNO / V PODVEČER / ODPOLEDNE.

O: Zakroužkuj odpovědi na následující otázky v osmisměrce:

1. kam vzala Rachab špehy? ……………………………

2. a 3.Pod co je schovala?…………………………… 

……………………………

4. k jaké řece vojáci zvědy pronásledovali? 

……………………………

5. Pronásledovali je k místu, kde jsou …………………………… . 

6. Bylo to v Jerichu přes noc zavřené. ……………………………

7. a 8. Rachab řekla: „ ……………………………, že Hospodin 

vám dal tuto …………………………… .“

9. a 10. Rachab ještě řekla, že slyšela, že Hospodin 

…………………………… vody Rudého moře, když vycházeli z …………………………… .

O: Ze zbylých písmenek přečti zleva doprava, jak 1) Rachab oslovovala Boha a 2) 
co Jerišané cítili vůči Izraelitům:

2. lekce: Jozue
Průzkum země Klíčový verš:

Židům 11,31
Přečti si:

Jozue 2,1-24

/ 4

/ 1

/ 9

J U N L H M E Z

A O O S Í Y G P

N CH R V O K Y D

Á I E D N P P B

R O J Ř Á O T Í

B M E S T N A E

Y D O R B S V Á

V Y S U Š I L S
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celkeM:

O: Přečti si pozorně 12. a 13. verš a napiš VlASTNÍMI SlOVY, co Rachab chtěla, 
aby jí zvědové slíbili:

O: Napiš odpovědi na otázky ke správným čtverečkům:

1. Co jí zvědové řekli, aby udělala se šňůrou?
2. Jak zvědové unikli?
3. Kam zvědové běželi a jak dlouho se skrývali?

Rachab to všechno udělala, protože věřila v pravého Boha a
věděla, jak je veliký a mocný.

O: Vypiš klíčový verš, abys pochopil/a, co Rachab měla a proč ji Bůh zachránil:

Musíme být také takoví. Nemůžeme být zachráněni od Božího trestu za naše hříchy, pokud
nedůvěřujeme Bohu stejně jako Rachab.

Bůh nás volá, abychom složili svou důvěru v Pána Ježíše, který za nás přijal trest.

1.

2.

/ 2

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

3. Kam?

Jak dlouho?
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Než mohla Jozuova armáda napadnout město, musela zdolat ještě jednu překážku.

O: Vepiš do mapy správné názvy a zakroužkuj název překážky:

O: když správcové procházeli táborem, na co upozorňovali lid? 
Zaškrtni správnou odpověď:

Na Jozua s mečem. ❑

Na Truhlu smlouvy nesenou kněžími. ❑

Na zvědy s vlajkou. ❑

Truhla smlouvy byla zvláštní skříň obsahující desky s Desaterem. když Izraelci uviděli Truhlu,
připomněla jim samotného Boha a jeho zaslíbení. Není tedy divu, že Truhla byla tak důležitou
součástí jejich vstupu do zaslíbené země.

O: Vyhledej verše a doplň správná slova ve správném tvaru do prázdných míst:

vstoupit           nepřejít           následovat           vést

město  (viz 2,1): řeka  (viz 3,1):

Město, ze kterého Izraelité vyšli
(viz 3,1):

Země 
(viz Deuteronomium  32,49): 

4. Kněží s Truhlou stáli uprostřed 

Jordánu, dokud celý národ  

………..……….. . (17. verš)

2. Lidé měli Truhlu smlouvy 

………..……….. (3. verš)

3. Truhla měla ………..……….. do vody 

jako první, aby lidé mohli přejít 

řeku. (13. verš)

1. Truhla je měla……………..….. Šli totiž 

na neznámé území. (3. a 4. verš)

JMÉNO:poznejBibli
biblické lekce pro starší žáky

3. lekce: Jozue
Překročení řeky Klíčový verš:

Jozue 3,5
Přečti si:

Jozue 3,1-17

c8

/ 5

/ 1

/ 4
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O: křížovka:

Vodorovně:

1. Jozue řekl: „Podle toho poznáte, že je mezi vámi … Bůh.“ (10. verš)

5. Vybraní muži pocházeli z jednotlivých … Izraele. (12. verš)

6. První nepřátelé, které Bůh vyžene ze země. (10. verš)

7. kněží stáli uprostřed Jordánu na … zemi. (17. verš)

Svisle:

2. Hospodin řekl, že bude s Jozuem, stejně jako byl s …………. (7. verš)

3. kněžím bylo řečeno, aby to udělali, když vkročí do řeky. (8. verš)

4. kolik mužů musel Jozue vybrat? (12. verš)

8. Jaké období právě probíhalo? Čas … (15. verš)

A tak Izrael překročil Jordán zázračným způsobem. Poslechli Boží instrukce a překážka, která jim
mohla způsobit veliké problémy, byla odstraněna. Neudělali nic – Bůh udělal všechno!

I my můžeme důvěřovat Bohu, že nám pomůže čelit těžkostem. Možná, že je přímo neodstraní, ale
pomůže nám jimi projít.

O: Vypiš klíčový verš. Připomene Ti příslib Boží moci, který dal Jozue lidu: 

celkeM:

/ 8

/ 2

4.

1.

5.

2.

3.

6.

7.
8.
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Po získání zprávy od zvědů a překročení Jordánu byli Izraelci připraveni 
k útoku na Jericho. Nemohli proniknout dále do země zaslíbené Bohem, dokud nedobudou
toto město.

O: Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Všichni obyvatelé Jericha raději opustili město.

Městské brány byly pro případ útoku zavřeny.

Jerišská armáda vyšla z Jericha a zaútočila na Izrael.

Hospodin řekl, že Jozue a Izraelci tuto bitvu vyhrají.

O: Vlož následující slova na správná místa v odstavci:

sedmkrát           sedm           šest           sedmého           jednou

Hospodin řekl Jozuovi: „..................................... denně obejdeš s bojovníky město. Budeš to

tak dělat .................................... dní. ..................................... kněží ponese před Truhlou sedm

trub z beraních rohů. ..................................... dne obejdete město ..................................... .“

Tohle byla jistě jedna z nejpodivnějších bitev! Bůh dokonce ani nevysvětlil, jakým způsobem
se hradby zhroutí.

Jozue mohl příkazy neuposlechnout nebo nějakou dobu čekat, než je provede. On však vydal
okamžitý rozkaz.

O: co řekl lidem, aby udělali? (7. verš)

O: Spoj správné části vět:

Jozue řekl: troubili na trouby.

lidé „Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku…“

kněží mlčeli.

každý den, po celý týden, pochodovali kolem města podle Božích pokynů.

O: Podívej se pečlivě na 14. a 15. verš a zakroužkuj správné číslo. kolikrát obešli Izraelci 
Jericho? (Radši se ještě podívej do 3. a 4. verše.)

7                12                13                20

JMÉNO:poznejBibli
biblické lekce pro starší žáky

4. lekce: Jozue
Poslušnost Bohu Klíčový verš:

Židům 11,30
Přečti si:

Jozue 6,1-25

c8

/ 1

/ 3

/ 1

/ 4

/ 6
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lekci vraťte zpět na adresu:

Poznámky:
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

c8

O: Napiš větu vedle každého obrázku - vysvětli, co se dělo při dobývání 
Jericha:

(viz 16. verš)

(viz 20. verš)

(viz 20. verš)

(viz 21. verš)

O: Vypiš klíčový verš:

klíčový verš nám říká, že to byla Jozuova víra v živého Boha, co zajistilo Izraeli
vítězství. Zrovna tak víra zachránila Rachab. I my můžeme vložit svou víru v Pána
Ježíše a důvěřovat mu po celý život. Pak se můžeme spolehnout, že nám Bůh dá
vítězství nad takovými „nepřáteli“ jako je sobeckost, závist, špatná nálada a
všechny další druhy hříchu.

úroveň
3

celkeM:

/ 4

/ 1
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