
4.9.90. Příběhy židovské a křesťanské kultury a jejich zrcadlení ve 

společenském vývoji 

Seminář je jednoletý určený žákům 4. ročníků a oktávy s dotací 2h týdně. 

Je určen všem zájemcům o rozšíření informací v oblasti židovských a křesťanských příběhů 

na základě biblických příběhů Starého a Nového zákona. Vhodný je zejména pro studenty, 

kteří předpokládají pokračování ve studiu v oborech jazykovědných, historických, 

uměleckých, společensko-vědních, humanitních, ale i všem ostatním, kteří se zajímají o 

kořeny evropské kultury. 

Důraz bude kladen práci s vybranými texty, přičemž studenti se naučí pracovat s netradičními 

formulacemi v textech a orientovat se v základních osách příběhů.  Studenti se naučí vidět 

souvislosti mezi konkrétními příběhy a jejich odrazem v různých oblastech - literatura, 

výtvarné a hudební umění, právo, historie, politologie, ale též etiky a morálky v minulosti a 

současnosti atp.  

Tyto příběhy tvoří základ naší evropské kultury, ať již na poli literárním či výtvarném a 

hudebním. Jejich znalost umožní i blíže pochopit řadu dějinných událostí, ale i ty současné 

např. jaké jsou tradované kořeny nevraživosti mezi židovským a arabským světem?  Proč je 

kalich symbolem husitského hnutí? Proč bývali v průběhu dějin Židé jako národ tak často 

obviňováni z umučení Krista, když jej ukřižovali římští vojáci? A jaký vliv měli jejich očistné 

rituály na vnímání většinovou společností- opravdu potřebovali/potřebují krev, aby se očistili? 

Proč, když Krista zradil Petr i Jidáš, tak jen Jidáš ukončil život sebevraždou? Proč vůbec 

zradil, když Krista tak dlouho následoval? 

Budeme společně hledat odpovědí na otázky spojené s konkrétními příběhy s cílem vytváření 

si vlastního názoru a úsudku, ale zároveň jeho prezentaci mluveným slovem a ze jména pak 

zpracování svých myšlenek formou psaných kreativních forem, ale též forem s možností 

využití u maturitní zkoušky (úvaha, reportáže, popis, esej), včetně tvorby vlastního biblického 

apokryfu či zpracování scénáře vybraných scén z příběhů. 

4. ROČNÍK  - DOTACE:  2, VOLITELNÝ  

TEXT A TVŮRČÍ METODY 

Výstupy učivo 

 popíše jednotlivé příběhy a osoby v 

nich vystupující 

 objasní podstatu židovské a 

křesťanské tradice na základě 

biblických příběhů 

 zpracuje krátké texty spojené s 

interpretací biblických příběhů 

 uvědomí si složitost historického 

vývoje národů 

 kriticky posoudí problematiku 

dochovaných informačních zdrojů 

 vysvětlí principy evropské morálky a 

etiky ve vazbě na biblické příběhy 

Starý zákon  

Stvoření světa   

Adam a Eva-strom poznání  

Kain a Abél - zrada  

Lot a jeho žena (Sodoma-Gomora) 

Noe a potopa světa 

Izmael a Izák - rozdělení 

Abraham a Izák-obětování  

Jákob a Ezau - prvorozenství 

Jonáš a velryba 

Josef Egyptský a jeho vzestup v Egyptě  

Mojžíš a jeho cesta - Egyptské rána 

Odchod Židů z Egypta a 40 let putování po 

poušti  

David a Goliáš - trpaslík a obr 

David a Betšabé-téma zrady  



Šalamoun a jeho moudrost  

 

Nový zákon 

Betlémský příběh a jeho aktéři 

Osoba Jana Křtitele a Salomé/Herodes  

Zázrak nasycení rybami a chlebem , proměna 

vody ve víno, chození po vodě 

Co je to „Otčenáš“ 

Máří Magdaléna - jaká byla její role?  

Příběh Lazara a jeho vzkříšení 

Poslední večeře-přijímání pod jedno/pod 

obojí 

Příběh Petra a jeho zapření 

Jidášův příběh 

Pilát a jeho mytí rukou 

Golgota a prázdný hrob 

Letnice a Duch Svatý 

Apoštolové - Saul/Pavel 

Apokalypsa 

Metody výuky:  

výklad, interpretace textu, referát, práce ve dvojici, skupinová práce, čtení s otázkami, 

diskuse, brainstorming, tvorba plakátu, píseň, ukázky výtvarných děl (online) 

 


