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ČESKÉHO KATOLICKÉHO BIBLICKÉHO DÍLA Č. 5

Josef Egyptský
Mapka s 18 kartičkami událostí k vymalování, vystřižení a postavení.

Pekařství na faraonově dvoře
Zleva doprava: Dva služebníci hnětou těsto v obrovské míse a míchají ho dlouhými tyčemi. Dva jiní služebníci
přinášejí přísady k pekaři, který uprostřed obrázku těsto válí a tvaruje do geometrických tvarů a zvířecích podob. Nad
plotnou, pod kterou hoří dřevo, se pečou koláčky ve tvaru spirál, pravděpodobně plněné marmeládou. Pekařův kolega
už má připraveny kleště, aby koláče nad ohněm upekl. Úplně vpravo se hotové koláčky skládají na sebe a některé se
plní marmeládou. (Obrázek z 12. století před Kristem.)
Jak pracovat s touto pomůckou?
Při vymalovávání mapy musíme dávat pozor na to, abychom jasně odlišili úrodné oblasti okolo Nilu
od pouští. (Poušť vymalujeme žlutohnědě, břehy Nilu zelenými odstíny.) Vymalujeme i 18 obrázků. Vystřihneme je,
jednu polovinu jejich spodního dílu ohneme směrem dopředu a druhou dozadu. Kartičky patří na mapku tam, kde je
uvedeno jejich číslo. Kdo dokáže vyprávět, co všechno se na jednotlivých místech stalo?
Děti ve skupince mohou sestavit ilustrované dějiny Josefova života. Každý si vezme jednu kartičku, přilepí ji
na arch papíru a pod ni krátce napíše její příběh. Uvádíme odkazy na biblický text. Z jednotlivých listů papíru pak vytvoříme sešit, na který napíšeme vhodný název. Jako rozšíření mohou starší děti shromáždit z obrázkových časopisů
nebo novin pohlednice či fotografie k následujícím tématům:
Dnešní Egypt: Nil - zavlažovací systémy - pyramidy - zbytky chrámů - pouštní krajina.
Žně: obilí - ovoce - stroje ke sklizni - sýpky na krmiva. (Jak tyto zásobníky vypadaly ve starém Egyptě, můžeme vidět
na mapce.)
Hlad: obrázky z oblastí sucha. Přidělování potravin hladovějícím.
Zvířata: lev - žirafa - hroch - opice - krokodýl - had - osel - býk - koza - zajíc - vodní ptáci - kobylky - včely - brouci.
Zvířata ve starověkém Egyptě byla velmi důležitá. Byla zčásti uctívána jako božstva.
Staroegyptská zobrazení: Části z nich jsou zjednodušeně obkresleny z knih nebo obrázkových publikací. Hlava a nohy
jsou většinou znázorněny z boku, trup zepředu.

Vydalo: České katolické biblické dílo
Toveřská 402/7, 779 00  Olomouc-Samotišky
Telefon: 605 300 466 • Email: info@biblickedilo.cz
www.biblickedilo.cz
Tisk: Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, Kartouzská 6, 612 00 Brno
www.kartuzian.cz
Přeloženo z německého originálu Möckmühler Arbeitsbogen Nr. 5, Aue-Verlag, Stuttgart.
Přeložila Mgr. Ludmila Černochová
Již jsme vydali: Cesty apoštola Pavla (č. 1), Palestina (č. 2),
Praotcové Izraele - Abrahám, Izák, Jakub (č. 3), Mojžíš a vyvedení Izraele z Egypta (č. 4),
Saul • David • Šalomoun (č. 6), Eliáš a Elizeus (č.7)   
2. vydání, v nákladu 1000 ks
Není určeno ke komerčnímu využití.
2014

1. Josef je Jakubův oblíbený syn. Jeho sny a nenávist bratrů: Gn (Genesis) 37,3-11
2. Josef je svými bratry prodán do Egypta: Gn 37,17-28
3. Josefovo zkrvavené roucho je posláno jeho otci. Jakubův žal: Gn 37,31-35
4.		Kupci prodávají Josefa Potifarovi, vysokému úředníku: Gn 39,1-3
5. Josef je jako správce Potifarova domu křivě obžalován a zatčen: Gn 39,4-23
6. Ve vězení sedí dva faraonovi dvořané. Josef jim říká, co znamenají jejich sny. Sny se brzy
nato vyplní: Gn 40
7. Také egyptský faraon má dva podivné sny: Gn 41,1-7
8. Věštci nedokáží faraonovy sny vysvětlit. Jen Josef dokáže faraonovi říct, co znamenají:
Gn 41,8-36
9. Josef se stává správcem celého Egypta a stará se o zásoby obilí: Gn 41,38-49
10.		V období hladu přiděluje Josef obilí. Cesta Josefových bratrů bez Benjamína do Egypta:
Gn 41,53-42,4
11. Josefovi bratři se pokoušejí nakoupit obilí. Josef je k nim přísný: Gn 42,5-17
12. Simeon se dostává jako rukojmí do vězení. Ostatní bratři putují s plnými vaky obilí
a se svými penězi domů: Gn 42,18-26
13.		Druhá cesta Josefových bratrů do Egypta, tentokrát s Benjamínem. Josef je přátelsky
přijímá: Gn 43
14.		Bratři odcházejí, ale jsou zadrženi kvůli údajné krádeži: v Benjamínově vaku je nalezen
stříbrný pohár: Gn 44,1-13
15. Josefův zdánlivý hněv. Juda jde do vězení místo Benjamína. Josef svým bratrům prozrazuje, kdo je, a odpouští jim: Gn 44,15-34; 45,1-15
16. Jakub putuje se svou velkou rodinou a se vším, co vlastní, do Egypta. Josef ho srdečně
přivítá: Gn 46,1-7.28-30
17. V Egyptě je hlad. Josefova opatření ve prospěch faraona: Gn 47,13-26
18. Jakub žehná Josefovým synům, umírá a je pohřben ve své vlasti: Gn 48,1-21; 50,1-14
Čísla na kartičkách odpovídají číslům v mapce i v odkazech na biblické texty.
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