
PRACOVNÍ LIST K 77. LEKCI (Kniha Kazatel) 

Úkol 1: Zařaď knihu Kazatel do správné skupiny knih Bible (zakroužkuj). 

 
KNIHY HISTORICKÉ     KNIHY MOUDROSTI (SPISY)   KNIHY PROROCKÉ    KNIHY ZÁKONA  
 

 

Úkol 2: Napiš, kdo je autorem knihy Kazatel. (Kazatel 1,1)  

 

Úkol 3: O čem hlavně je kniha Kazatel? Zakroužkuj správnou odpověď.  

 
O HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA        O HLEDÁNÍ TOHO, JAK BÝT BOHATÝ       O LÁSCE K LIDEM 
 

 

Úkol 4: Vylušti šifru, kde je zašifrováno to, co je podle Kazatele nejdůležitější v životě (potom, co 

poznal vše, co šlo). Jedná se o šifru „odpředu a odzadu“ (jedno písmeno zepředu, jedno zezadu, 

jedno odpředu a zase jedno zezadu atd.) 

PZABHAÍISJHZKN,EOŮÍLVHJYOÁOEETDŘAOTNO 
 
 
 
 
 

 

Úkol 5: Rozhodni, zda následující tvrzení moudrého Kazatele jsou pravda nebo lež. Správnou odpověď 

zakroužkuj nebo podtrhni. 

1) Kazatel se dopátral toho, že vše v životě je marnost.       PRAVDA        LEŽ 

2) Člověk by měl pouze pracovat a vůbec neodpočívat.      PRAVDA        LEŽ 

3) Nic nemá na zemi pod nebem svůj čas.                 PRAVDA        LEŽ 

4) Dlouho po smrti člověka se na něj nikdy nezapomene, jeho památka nepomíjí.    PRAVDA        LEŽ 

5) Lepší je být moudrý a mít málo než být bohatý, ale hlupák.     PRAVDA        LEŽ 

6) Peníze a hojnost dokáží člověka dobře uspokojit a dát mu smysl života.     PRAVDA       LEŽ 

7) Na Boha je dobré pamatovat a poslouchat ho už od mládí než až ve stáří.    PRAVDA     LEŽ 

8) Stejně všichni zemřeme, proto je důležité si život pořádně užít a nepracovat.   PRAVDA    LEŽ 

9) Na světě se pořád děje dokola to stejné, není pod Sluncem nic nového.   PRAVDA     LEŽ 

 
 



Úkol 6: Najdi v Bibli následující verše z knihy Kazatel a přiřaď k nim správný citát (kde v knize Kazatel je 

daný verš napsán). Spoj citát s veršem čárou. 

 

 

 

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v knize Kazatel. 

Otázka Odpověď 

1. Kolik kapitol má kniha Kazatel? 
 

 

2. Který král byl nejspíše autorem knihy Kazatel? 
 

 

3. Ve které kapitole se v knize Kazatel píše o čase? 
 

 

4. Ve které kapitole (dvě kapitoly na sebe navazující) 
Kazatel popisuje rozdíl mezi mládím a stářím? 
 

 

5. Co všechno zkusil pisatel knihy Kazatel při hledání 
smyslu života? Vypiš alespoň tři věci. 
 

 

 

„Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, já 
vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho 
tváře.“ 

„Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než 
nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám 
v nich zalíbení,“ 

„Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze 
přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před 
ním.“ 

„Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání 
zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.“ 

„Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět; 
nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Co se dálo, 
bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem 
není nic nového.“ 

„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá 
nikdy dosti. Také to je pomíjivost.“ 

„Není pro člověka dobré jíst a pít a při svém pachtění se aspoň 
pomět? Shledal jsem, že i to je z Boží ruky.“ 
 

„Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla 
ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam 
odejdeš.“ 
 

„On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu 
po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež 
Bůh koná.“ 
 

„V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen 
učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm.“ 


