
PRACOVNÍ LIST K 82. LEKCI (Daniel 1-4) 

Úkol 1: Spoj správně původní jména mládenců odvlečených do zajetí a jejich nová jména, která tam 

dostali. 

původní jméno:                                             nové jméno : 
DANIEL                                                          ABED-NEGO 

CHANANJÁŠ                                                  BELTŠASAR  

MÍŠAEL                                                         ŠADRAK  

AZARJÁŠ                                                       MEŠAK  

 

Úkol 2: Nakresli nebo napiš, jak se lišil jídelníček Daniela a jeho přátel a ostatních jinochů  

 

Úkol 3: Nakresli a popiš sochu (popiš její složení – z čeho byly), kterou král Nebúkadnesar viděl ve 

svém prvním snu, který mu Daniel vyložil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úkol 4: Označ, jestli to je pravda (P), nebo lež (L)  – označ křížkem. Pokud to bude lež, dopiš 

správnou odpověď. 

Tvrzení P L správně 

Král Nebúkadnesar nechal udělat velkou 
stříbrnou sochu, před níž se měli obyvatelé 
klanět. 

   

Obyvatelé se měli klanět, když uslyšeli zvuky 
různých hudebních nástrojů.  

   

Danielovi 4 přátelé se odmítli soše poklonit.  
 

   

Danielovi přátelé byli vhozeni do velmi 
rozpálené pece. 

   

 
JÍDELNÍČEK JINOCHŮ V KRÁLOVSKÉM PALÁCI 
 

 
JÍDELNÍČEK DANIELE A JEHO PŘÁTEL  
 

 
 
 
 
 

 



Danielovi přátelé přežili, nic neměli ohořelé, 
jen trochu smrděli kouřem. 

   

Za tuto neposlušnost král Nebúkadnesar pak 
ještě mládence potrestal 40 ranami holí  

   

 

Úkol 5: Nakresli nebo napiš, jaké byl druhý sen, který Daniel králi Nebúkadnesarovi vyložil a co ten 

sen znamenal? 

Sen Jeho výklad (co znamená) 

 
 
 
 
 

 

 

Úkol 6: Vyluštěte biblický verš, který hovoří o víře mládenců. Musíte vyškrtat všechny výskyty slova 

PEC. 

JpecepecspectpeclpecipecžpecepecnpecápecšpecBpecůpechpec,kpectpecepecrpecépechpecopecmpecypecup

eccpectpecípecvpecápecmpecepec,npecápecspecbpecupecdpecepeccpechpectpecípectpecvpecypecspecvpeco

pecbpecopecdpecipectpeczpecrpecopeczpecppecápeclpecepecnpecépecopechpecnpecipecvpecépecppecepec

cpecepecipeczpectpecvpecýpeccpechpecrpecupeckpecopecupec,kpecrpecápeclpecipec,vpecypecspecvpecopec

bpecopecdpecípecnpecápecspec.Apeclpecepecipeckpecdpecypecbpecypecnpecepec,vpecěpeczpec,kpecrpecáp

eclpecipec,žpecepectpecvpecépecbpecopechpecypecupeccpectpecípecvpecapectpecnpecepecbpecupecdpece

pecmpecepecapecppecřpecepecdpeczpeclpecapectpecopecupecspecopeccpechpecopecupec,kpectpecepecrpe

copecupecjpecspecipecppecopecspectpecapecvpecipeclpec,specepecnpecepecppecopeckpeclpecopecnpecípe

cmpecepec 

 
 
 
 
 
 

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v knize Daniel 1-4 

Otázka Odpověď 

1. Ve kterém roce panování jakého krále přitáhl král 
Nebúkadnesar do Babylóna? 

 

2. Jak dlouhou dobu (kolik dní) Daniel a jeho druhové jedli 
zeleninu a pili vodu „na zkoušku“? 

 

3. Jak vysoká a široká byla socha, kterou Nebúkadnesar 
nechal postavit, aby se jí všichni klaněni? 

 

4. Jaké nástroje měly svolat lid ke klanění se soše, co 
nechal Nebúkadnesar postavit? Napiš alespoň 4. 

 

5. Kolikrát více než obvykle vytopili (rozpálili) pec, kde pak 
uvrhli Danielovy přátele? 

 

6. Za jakou dobu se splnil Nebúkadnesarovi sen, ve kterém 
se mu zdálo o stromu? 

 

  


