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Vyplň následující údaje
Věk: Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Vedoucí skupiny:

B6

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Jsi členem velké rodiny? Josef byl! Měl deset starších
bratrů, jednoho mladšího a jednu sestru.

O: Kolik chlapců bylo v rodině dohromady? 
Zakroužkuj správnou odpověď:

11          12          13

Josefovi starší bratři byli pastýři. Trávili hodně času mimo domov, protože hledali
dostatek trávy a vody pro svá zvířata. Někdy prováděli špatnosti a Josef o tom
říkal svému otci Jákobovi. Jeho otec ho velmi miloval. Jákob měl ještě jiné
jméno.

O: Vypiš první písmeno obrázků a objevíš Jákobovo druhé jméno:

1. příběh Mladý snílek
Přečti si: 

Genesis 37,1-11

Klíčový verš: 
Genesis 37,8

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.
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Už jsme si řekli, že Jákob velmi miloval Josefa. Proto
mu daroval pěknou suknici. Byla krásně zdobená.

O: Ozdob Josefovu suknici:

Josefovi starší bratři na něj žárlili a nenáviděli ho. 
Je tak smutné, když se členové jedné rodiny mezi
sebou nemají rádi!

Josef měl zvláštní sny. V prvním
hrály hlavní roli snopy obilí.
Josefův snop se náhle postavil a
snopy jeho bratrů se mu začaly
klanět.

O: Doplň písmena:

Čí snop se postavil?

__  __  __  __  __  __  V

Čí snopy se klaněly?

J  __  __  __      B  __  __  T  __  __

V těch dnech Bůh používal sny, aby lidem ukázal, co se stane v budoucnu. Josefovým bratrům
bylo jasné, co sen znamená. Jednoho dne nad nimi bude Josef vládnout. Ještě více ho kvůli
tomu nenáviděli.

V dalším snu se objevilo slunce, měsíc i jedenáct hvězd. Klaněly se Josefovi! Dokonce i Josefův
otec se rozčílil, když o snu uslyšel. Josefovi vynadal. „To se ti snad já, tvoje matka a tví bratři
máme klanět k zemi?“ zeptal se.

O: Nakresli správný počet hvězd, o kterých se Josefovi zdálo (první jsme nakreslili za Tebe):

Rok se sešel s rokem a Josef se stal velkým vládcem. Dokonce i jeho bratři se mu klaněli! Bůh
měl od začátku plán s jeho životem. Má plán i pro každého z nás! Jsi připraven/a naslouchat
tomu, co Ti v Bibli říká? Jsi připraven/a věřit tomu, že má pro Tebe promyšlený plán? Prvním
krokem je přijmout Pána Ježíše jako svého Spasitele.

CELKEM:
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JMÉNO:B6
poznejBibli

biblické příběhy pro mladší žáky

Pomáháš rád/a mámě nebo tátovi? Asi ne vždycky!? Jednoho dne požádal otec Josefa,
aby se šel podívat za bratry, jak se jim daří. Byli mnoho kilometrů daleko a starali se tam
o svá stáda. Josef s radostí souhlasil a vydal se na cestu. 

Bratři ho viděli už z dálky. Než k nim došel, přemýšleli, jak se ho zbavit. „Přichází mistr
snů,“ říkali. „Pojďme ho zabít a jeho tělo hodíme do jámy. Můžeme tvrdit, že ho
roztrhalo divoké zvíře. Uvidíme, co potom bude z jeho snů.“

O: Označ pravdivé věty fajfkou a nepravdivé věty křížkem:

Josef neposlechl svého otce.

Bratři měli radost, že za nimi přišel.

Plánovali hodit Josefovo tělo do řeky.

Bratři se chystali otci lhát.

Jeden z bratrů, Ruben, řekl, aby ho nezabíjeli. Svlékli mu tedy jen jeho barevnou suknici
a hodili ho do hluboké jámy. Naštěstí byla
prázdná – nebyla v ní žádná voda.

Krátce nato šli kolem obchodníci se svými
velbloudy. Byli na cestě do Egypta.

„Pojďte,“ řekl Juda, „prodáme ho
obchodníkům.“

Bratři s Judou souhlasili. Během pár minut
vytáhli Josefa ze studny a prodali za dvacet
stříbrných mincí. Obchodníci odvedli Josefa
do Egypta.

2. příběh Nenáviděný bratr
Přečti si: 

Genesis 37,12-36

Klíčový verš: 
Numeri 32,23 

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.
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CELKEM:

O: Odpověz na otázky:

Kdo z bratrů řekl, že by Josefa neměli zabíjet? R  __  __  __  __

Kdo z bratrů navrhl, aby ho prodali? J  __  __  __

Za kolik peněz Josefa prodali? D  __  __  __  __  __ stříbrných mincí

Do jaké země byl odveden? E  __  __  __  __

Jakmile byl Josef odveden, bratři zabili kůzle a namočili v jeho 
krvi Josefovu suknici. Potom šli domů a ukázali ji svému otci.

„Je to Josefova suknice?“ zeptali se.

Jákob ji ihned poznal a řekl: „Opravdu je, muselo ho napadnout
zvíře.“

Jak nestydatě lhali, aby skryli špatnost, kterou provedli
Josefovi! Ale měl přijít den, kdy budou usvědčeni.

O: Nezapomeň – Bible říká:„Vězte, že váš trest sivás najde.“ 
Numeri 32,23

Vybarvi verš a nauč se ho zpaměti.

Jejich otec plakal a naříkal. Velmi se trápil, že je Josef mrtev. Josef byl ale právě v Egyptě a stal
se otrokem muže jménem Putifar.

O: Křížovka:

Vodorovně:
1. Otec Josefa a jeho bratrů.
2. Kolik peněz dostali bratři za Josefa?
3. Jak říkali bratři Josefovi? _ _ _ _ _ snů.

Svisle:
4. Bratři tam hodili Josefa.
5. Země, kam byl Josef odveden.
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JMÉNO:B6poznejBibli
biblické příběhy pro mladší žáky

Představ si, že bys byl/a odveden/a
cizími lidmi do cizí země! Josef musel
mít strach, když dorazil do Egypta!
Co se s ním stane? Zakrátko byl prodán
muži jménem Putifar.

Putifar byl velitelem stráže. Často byl
kvůli svým povinnostem mimo domov.
Když zjistil, jak je Josef čestný a
pracovitý, dal mu na starost celý svůj
dům.

Josef se o všechno staral tak dobře, že
Putifar se doma nemusel starat vůbec
o nic.

O: Přečti věty a vyškrtni slova, která nejsou správná:

Když byl Josef přiveden do Egypta, byl  UKAMENOVÁN / pRODÁN / OSVObOZEN.
Stal se otrokem  FARAONA / pILÁTA / pUTIFARA.
Jeho pán mu dal na starost VŠEChNO / NIC / JEN ČÁST DOMÁCNOSTI.
Josef byl vždy  LíNÝ / NESpOLEhLIVÝ / ČESTNÝ.

Josef asi často vzpomínal na domov, na otce a své bratry. Možná se cítil osamělý a
ztracený.

O: Přes všechny jeho zkušenosti nám klíčový verš říká:„Hospodin však byls Josefem.”
Genesis 39,2 a 21 

Vybarvi slova.

Bůh ho neopustil ani nezradil! On je pořád stejný. Pokud mu důvěřujeme a svěřili jsme
mu celý svůj život, Bůh nás nikdy neopustí ani nezradí.

3. příběh Věrný vězeň
Přečti si: 

Genesis 39,1-6
a 19-23

Klíčové verše: 
Genesis 39,2 a 21 
Popros někoho, aby Ti

pomohl verš najít.
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CELKEM:

Jednoho dne se zdálo, že se všechno obrací proti Josefovi. Putifarova žena ho obvinila z věci,
kterou neudělal. Když přišel její manžel domů, vymyslela si strašnou historku, v níž Josefa
obvinila ze špatného chování. Putifar, jak asi správně hádáš, celé historce uvěřil a Josef
nedostal šanci se hájit.

Ačkoliv byl úplně nevinný, byl zavřen do děsivého vězení s mnoha dalšími vězni.

O: Umísti tato slova na správné místo: 

ŽENA       VěZENí       pUTIFAR       OTROK

P  __  __  __  __  __  __  ova  __  __  __  __  křivě obvinila Josefa. Josef ztratil práci jako šéf -

__  __  __  __  __ v domě Putifara. Byl vsazen do  __  __  __  __  __  __.

Chudák Josef! Vypadalo to, jako když se všichni proti němu spikli a neměl už žádné přátele.
Copak na něj Bůh zapomněl? Ne, to se ví, že nezapomněl!

O: Biblický příběh znovu opakuje ta samá slova:

H  __  __  __  __  __  __  __  V  __  __  __  B  __  __  S  J  __  __  __  __  __  __.

Vyplň chybějící písmena klíčového verše.

Josef se choval dobře i ve vězení. Brzy dostal na starost všechny vězně. Bůh ho připravoval
na velké události v budoucnu!
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Farao, vládce Egypta, byl velmi zmaten! Měl dva
opravdu zvláštní sny.

První byl o kravách. Sedm tlustých krav bylo sežráno
sedmi hubenými kravami. Přesto ty hubené vypadaly
stejně vyzáble jako předtím! Druhý sen byl o sedmi
pěkných klasech kukuřice, které byly spolknuty
hubenými, nezdravými klasy. Na hubených klasech
to ale nebylo vůbec poznat!

Tak zvláštní sny! Co mohou znamenat? Nikdo nebyl
schopen je faraonovi vysvětlit, a to ho rozlítilo.

O: Rozlušti slova v těchto větách:

Vládce Egypta se nazýval ORAFA __  __  __  __  __  .

V prvním snu bylo celkem TRNCČÁT __  __  __  __  __  __  __  krav.

Ve druhém snu viděl farao BENUHÉ __  __  __  __  __  __  klasy kukuřice, jak spolkly
ĚNPKÉ __  __  __  __  __  klasy.

Najednou si faraonův číšník vzpomněl na Josefa. Už byl ve vězení několik let. Číšník byl
kdysi ve vězení také a Josefa tam potkal. Byl si jist, že Josef bude umět vysvětlit králův
sen, a tak o něm faraonovi řekl. Farao pro něj okamžitě poslal.

„Slyšel jsem, že dokážeš vykládat sny,“ řekl farao.

„Já sám to neumím,“ řekl Josef, „ale Bůh mi pomůže pro tebe
najít odpověď.“

Josef  vyslechl krále. Vysvětlil mu, že Bůh oznamuje faraonovi,
že přichází sedm let dobré úrody po celé egyptské zemi. Pak
bude následovat sedm let hladu.

Bude potřeba našetřit potravu během dobrých let, aby lidé
měli co jíst po dobu hladu.

4. příběh Nový vládce
Přečti si: 

Genesis 41,14-49

Klíčový verš: 
1. Korintským 10,13 

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

O: Vyplň křížovku:

1. Ve druhém snu bylo čtrnáct  __  __  __  __  __.
2. Dobré i špatné období mělo trvat sedm  __  __  __ (svisle).
3. Po sedmi letech hojnosti měl nastat sedmiletý  __  __  __  __.
4. To, co mělo přijít, zasáhne celou egyptskou  __  __  __.
5. Tučných i hubených krav, zdravých i špatných klasů bylo: 

__  __  __  __.

Farao byl s Josefovým vysvětlením spokojen. Odměnil ho. Dal mu velmi důležitou práci. Josef
měl po sedm let sbírat nadbytečné plodiny a skladovat je pro období hladu.

Farao dal Josefovi také mnoho darů – vlastní prsten a zlatý řetěz, také krásné roucho. A k tomu
ještě něco...

O: Vypiš první písmena obrázků a dozvíš se to:

Jaká úžasná změna! Teď byl druhým nejdůležitějším mužem a kamkoliv přišel,
lidé ho měli v úctě. Boží plán pro jeho život se začal naplňovat. Zažil tolik těžkých dnů,
ale Bůh mu dokázal, že:

O: Vybarvi slova z klíčového verše:Bůh je věrný!
1. Korintským 10,13

Bůh chce, abychom byli jako Josef – důvěřovali mu, i když se zdá, že všechno je proti nám.

CELKEM:
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