
DIVADLO  

Pomůcky: Texty s pořadím (viz níže), počítač s připojením na web nebo Cd mechanikou nebo CD 

přehrávač + hudba, papíry a psací potřeby do skupinky, materiál na rekvizity (krepový papír, provázky, 

nůžky, barevné papíry, izolepa, barevné šátky… 

Čas: čas na přípravu 30-40 min, čas na realizaci 20-30 min, 10 min na zpětnou vazbu. 

Popis: 

V případě, že skupinu tvoří více dětí, rozdělíme je do menších skupinek. Každá skupinka si vylosuje 

určité dějství 1) až 5) týkající se starozákonního příběhu o maně. Úkolem každé skupinky je rozdělení 

rolí, příprava scénáře, tvorba rekvizit či masek. Na přípravu mají 30-40 minut, poté následuje divadelní 

představení, kterému je možné společně s dětmi dát nějaký název. Katecheta uvede divadelní 

představení a následují jednotlivá dějství v pořadí od 1) po 5). Přechod mezi koncem jednoho dějství 

a začátkem druhého je možné vyplnit „vypravěčem“, který diváky například seznámí s tím, co bude 

v dějství následujícím nebo je možné pustit nějakou klidnou hudbu 

(https://www.youtube.com/watch?v=A5r9skkZtN0). V případě, že je dětí málo, pracujeme v rámci 

celého kolektivu.  

 

Zpětná vazba po divadle: 

Jak se vám spolupracovalo? 

Bylo něco, co tě v příběhu překvapilo? Co to bylo? 

Dozvěděl ses něco nového? Co? 

 

Otázky k poselství textu: 

Kdo v příběhu vystupuje? (Izraelité, Hospodin, Mojžíš, Áron.)  

Na co si stěžovali Izraelité? (Na nedostatek jídla, kterého měli v Egyptě dost.) 

Co udělal Bůh, když slyšel reptání Izraelců? (Slibuje, že nasytí svůj lid a sesílá chléb z nebe, manu. Dává 

jim pokyn, kolik jídla na den si mají nasbírat a jak s pokrmem zacházet.) 

Jak na Boží pomoc reagovali Izraelité? (Sbírali více many, než jim Bůh řekl. V případě, že Bohu 

nedůvěřovali a nasbírali si chléb i na další den, došlo ke zčervivění pokrmu, který zapáchal.) 

Jak dlouho jedli Izraelci na poušti manu? (Čtyřicet let, do té doby, dokud nepřišli do kanaánské země.) 

 

Odpovědi na otázky zapisuje katecheta na balicí papír, kde již má tyto otázky předepsané. 

Nyní se může z daných odpovědí formulovat poselství textu. Katecheta nejprve nechá děti, aby si ho 
zkusily zformulovat samy. 

 

  



Poselství textu: 

Možné znění poselství biblického textu: 
Bůh slyší reptání lidí. Přesto je neopouští, je stále s nimi. Dává lidem chléb a tak je zachraňuje od smrti. 
Tento chléb ale Izraelité nedostávají napořád, je to dočasná pomoc. Hospodin se zde projevuje jako 
Bůh, který je neustále uprostřed svého národa. 

Poselství katecheta připíše na daný balicí papír. Ten pak vyvěsí na viditelné místo, děti ho tak mohou 
mít stále na očích. 

 

 

 

 

 

 

  



Katecheta může divadlo uvést následovně:  

Budeme sledovat jeden úsek života izraelského národa v době, kdy je Mojžíš vyvedl z Egyptského 

otroctví. Společně putovali do zaslíbené země a jejich cesta nebyla jednoduchá. Bůh ale byl neustále 

s nimi. Jak se to projevovalo, se dozvíme z následujícího příběhu.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Dějství – reptání Izraelitů 

Postavy: vypravěč, Izraelité. 

Vypravěč: Pak se celé společenství Izraelitů dalo na cestu z Elimu a patnáctého dne druhého 

měsíce po svém odchodu z egyptské země přišlo na poušť Sin, která je mezi Elimem a Sinajem. 

A celé společenství Izraelitů reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelité jim řekli:  

Izraelité: „Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali 

u hrnců masa a jedli chléb do sytosti. Vždyť vy jste nás vyvedli na tuto poušť, abyste zahubili 

celé shromáždění hladem!“ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Dějství – Hospodin a Mojžíš 

Postavy: vypravěč, Hospodin, Mojžíš, Izraelité. 

Vypravěč: Hospodin řekl Mojžíšovi:  

Hospodin: „Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají denní 

dávku.“ 

Vypravěč: Mojžíš řekl:  

Mojžíš: (Mluví k Izraelitům.) „Hospodin vám dá večer maso k jídlu a ráno chléb do sytosti, 

protože Hospodin slyšel, že proti němu reptáte.“ 

Vypravěč: Hospodin řekl Mojžíšovi:  

Hospodin: „Slyšel jsem reptání Izraelitů. Řekni jim toto: K večeru budete jíst maso a zrána se 

nasytíte chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) Dějství – nasycení Izraelců 

Postavy: vypravěč, Hospodin, Mojžíš, Izraelité. 

Vypravěč: Když nastal večer, přiletěly křepelky a pokryly celý tábor. Zrána padla kolem tábora 

rosa. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle – na povrchu pouště bylo cosi drobného, šupinatého, 

jemného. Když to Izraelité viděli, ptali se navzájem:  

Izraelité: „Man hu“, co to je? 

Vypravěč: Mojžíš jim řekl:  

Mojžíš: „To je chléb, který vám Hospodin dává k jídlu. To je ustanovení, které Hospodin 

přikázal: ´Každý ať si ho nasbírá, kolik stačí k najedení: každý ať vezme podle toho, kolik je vás 

ve stanu.´“ 

Vypravěč: Izraelité tak udělali a nasbírali jeden víc a druhý méně.  

  



4) Dějství – neposlušnost proti Hospodinu, přípravy na den odpočinku 

Postavy: vypravěč, Hospodin, Mojžíš, Izraelité. 

Vypravěč: Mojžíš řekl Izraelitům:  

Mojžíš: „Nikdo ať z toho nic nenechává na ráno!“ 

Vypravěč: Izraelité Mojžíše neposlechli. Někteří si nechali něco z toho na ráno: zčervivělo to 

a zapáchalo. Sbírali každé ráno: každý tolik, kolik snědl. Když začalo slunce hřát, rozpouštělo se 

to. Šestého dne nasbírali dvojnásobek chleba. Přišli všichni náčelníci a oznámili to Mojžíšovi. 

Ale ten jim řekl:  

Mojžíš: „To je právě to, co řekl Hospodin: ´Zítra je slavnost odpočinutí, den odpočinku 

zasvěcený Hospodinu. Co chcete upéci, upečte, co chcete uvařit, uvařte, co však zbude, 

ponechte si a uchovejte do rána.´“ 

Vypravěč: Uložili to do rána, jak Mojžíš řekl, nezapáchalo to ani nezčervivělo. Mojžíš řekl: 

Mojžíš: „Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinův den odpočinku, to se nenajde nic. 

Vypravěč: Lid v sedmý den odpočíval. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) Dějství – svědectví pro další pokolení 

Postavy: vypravěč, Hospodin, Mojžíš, Izraelité, Áron. 

Vypravěč: Mojžíš řekl:  

Mojžíš: „Toto nařídil Hospodin: ´Naplňte manou nádobu a uschovejte ho pro svá pokolení, aby 

viděla chléb, kterým jsem vás živil na poušti, když jsem vás vyvedl z egyptské země.  

Vypravěč: Mojžíš řekl Áronovi:  

Mojžíš: „Vezmi jednu nádobu a nasyp ji plnou many a ulož to před Hospodinem, aby to bylo 

uchováváno pro vaše pokolení.“ 

Vypravěč: Izraelité jedli manu čtyřicet let, dokud nepřišli do země, kde měli bydlet; jedli manu, 

dokud nepřišli na hranice kanaánské země. 


