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Anotace 

 Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro  práci na interaktivní 

tabuli, do předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník základních škol. Je součástí 

tematického okruhu Literární výchova – 7. ročník: antika – 19. století. 

 

 Materiál je určený pro vyvozování nového učiva. 

 

 Materiál doplňuje učebnici: Lederbuchová L., Beránková E.: Čítanka, učebnice 

pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004. 



 

           

 

 

 

BIBLE 
 

 

 

 

 

 

 Je soubor knih, které křesťanství 

považuje za posvátné a inspirované 

Bohem  



Guttenbergova Bible: 

 

Obr. 1 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Gutenberg_Bible.jpg


 První část Bible: 

   tvoří Starý zákon, který obsahuje 
soubor posvátných knih (tanach), 
který křesťané převzali z judaismu  

 

   Starý zákon byl původně převážně 
napsaný v hebrejštině.  



 Druhá část Bible: 

    tvoří Nový zákon, je specificky 

křesťanská a na Starý zákon navazuje  

 

   Podle víry všech křesťanských církví 

je vlastní obsah Nového zákona 

naplněním očekávání starozákonních 

spisů. 



Shrnutí o Bibli: 

!!! PAMATUJ!!! 



 Je to svědectví o Božím zjevení, 

neboli o lidské zkušenosti s Bohem  

 Přestože jednotlivé knihy Bible 

pocházejí z různých historických 

období, křesťané věří, že Bible 

předává jisté ucelené poselství  

 

 



 V běžných biblických vydáních 

je text každé knihy dělen na 

kapitoly a každá kapitola na 

verše 



Zajímavost: 

 Bible je nejpřekládanější knihou na světě.  

    V roce 2009 byla alespoň část Bible přeložena 

do 2454 jazyků. 

 

 



Kontrolní otázky: 

 

                                  1. 
 

Co tvoří první část  

Bible? 



 

 

 

 

První část bible tvoří STARÝ 

ZÁKON, soubor posvátných knih. 
 

 

 



 

                                  2. 
 

Co tvoří druhou část 

Bible? 



 

 

 

 

Druhou část bible tvoří NOVÝ 

ZÁKON, navazuje na STARÝ 

ZÁKON, je to naplnění očekávání 

starozákonních spisů.  

 

 

 



 

                                  3. 
 

Pochází jednotlivé části 
Bible z jednoho 
historického období? 



 

 

 

 

Jednotlivé části Bible pochází z 

RŮZNÝCH HISTORICKÝCH 

OBDOBÍ!!!  

 

 

 



Zdroje: 

 http://office.microsoft.com 

 Obr. 1: Soubor:Gutenberg Bible.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. 
St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 2.1. 2005 [cit. 
2011-09-12]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gutenberg_Bible.jpg>. 
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