
Práce s biblickým příběhem o maně 

Pomůcky: Příloha A – Biblický text, Příloha B – Nahrávka textu Ex 16,1-35 – Chléb z nebe, Hudba 
k aktivitě stavění stanů, pomůcky k výrobě stanů, barevné papíry, nůžky, lepidla…, šátky, kousky 
perníčků pro děti, svačinové sáčky, misky na manu; balicí papír s předepsanými otázkami, fix 

Poznámka: je dobré mít k dispozici dvě místnosti – jedna, ve které proběhne úvodní aktivita a druhá 
(prostornější), ve které bude probíhat vlastní program. Bylo by také vhodné mít z této větší místnosti 
rychlý přístup ven – v případě dobrého počasí se část může odehrávat právě venku. 

Čas: cca 1 hod 

Postup: 

1) Úvodní aktivita: 
Katecheta rozdělí děti do skupinek. Skupinky nemusí mít stejné počty dětí – naopak, pokud je dětí 
dost, ať jsou skupinky co do počtu různé. 
Katecheta uvede děti do děje: 
Budeme sledovat jeden úsek ze života izraelského národa v době, kdy ho Mojžíš vyvedl 
z Egyptského otroctví. Izraelité 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.  

Text může katecheta číst sám – viz Příloha A, nebo může využít textové nahrávky viz Příloha B.  

Vyprávění biblického příběhu Ex 16,1-35 – text je zkrácený  
Katecheta vyzve děti, aby se utišily, zavřely oči a zaposlouchaly se do textu. Pustí (nebo přečte) 
dětem první část biblického textu:  

 

2) Vlastní program 

Katecheta oznámí dětem, že se právě nyní stávají Izraelským národem, který putuje pouští. Pak je 
vyzve, aby se postavily, a společně odcházejí (putují jako Izraelité) do předem určené místnosti, kde 
bude probíhat další dění. Když dojdou na místo, navodí katecheta atmosféru. S dětmi vede dialog: 

Viděl někdo z vás poušť? (např. ve filmu) Víte, jak vypadá? Kdo viděl poušť na vlastní oči? Jak si poušť 
představujete? apod.  

Na poušti byl tvrdý život. Jak asi podle vás vypadal? Jak mohl fungovat? 

Po debatě katecheta pokračuje: 

Izraelité bydleli ve stanech. Zkusíme si také stany postavit.  

Každá skupinka si staví svůj stan. Tuto aktivitu může katecheta doplnit vhodnou hudbou. Děti budou 
mít k dispozici různé věci (stůl, židle, deky….), vše, z čeho by si mohli vyrobit pomyslný stan. Jakmile 
budou mít stan hotový, mohou si ho vyzdobit (budou mít k dispozici např. barevné papíry a něco 
z nich vyrobí do stanu, mohou nasbírat kytky apod.). Pokud je dětí více, mohou být skupinky 
(viz úvodní aktivita) sestaveny tak, že v jedné skupince budou vždy alespoň dva kluci a dvě holky 
(nebo tři kluci a dvě holky apod.). V tomto případě kluci staví stan a holky připravují výzdobu. 
Po dostavení a vyzdobení stanů, pokud bude dostatek času, se mohou skupinky navzájem ve svých 
stanech navštívit.  
Poté se děti usadí na zem, každá skupinka před svým stanem. Katecheta uvede další část textu: 
Jak už jsme si na začátku říkali, putování na poušti nebylo jednoduché. Izraelité zažívali různé situace, 
které byly pro ně hodně náročné.  

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. 



Otázka: Jaké podle vás mohou nastat v poušti problémy? Katecheta nechá děti, aby se vyjádřily. Aby 
si děti alespoň trochu představily obtížnou situaci, může jim katecheta zavázat oči. Pak přečte (nebo 
pustí) další část příběhu: 

 
Katecheta jen krátce okomentuje: pro izraelity nastává docela velký problém. Mají hlad a nemají co 
jíst. V tuto chvíli si děti mohou sundat šátky a následuje další pokračování příběhu. 

 

Aktivita sběr many: 

Manu bude v tomto případě zastupovat sladký neplněný perník. Mohou to být malé perníčky, které 
lze koupit v obchodě, nebo se může koupit velký perník či upéct domácí, který se rozkrájí na menší 
kousíčky. Dle počtů žáků a financí si katecheta určí, kolik kousků perníku připadne na jedno dítě. 
Všichni budou mít stejně. Teď - pro příklad - budeme počítat s dvěma kousky na jedno dítě.  

Katecheta přichystá tolik kousků perníku, aby na každé dítě vyšly dva. Každý kousek zabalí zvlášť do 
svačinového sáčku a sáček zaváže. Sáčky pak rozvěsí různě v co největším prostoru – po celém domě. 
V případě hezkého počasí se může sběr přesunout ven, nebo mohou děti manu sbírat jak v domě, tak 
venku. Manu rozvěsíme tak, aby byla lehce k nalezení.  

Dětem se podá informace, že budou sbírat „manu“. Každému náleží dva kousky. Každá skupinka sbírá 
manu pro sebe (pro svůj stan). Tzn. pokud jsou ve skupince čtyři děti, hledá skupinka osm kousků 
many. Pokud je ve skupině dětí pět, hledá skupinka deset kousků atd. Na první pohled tedy 
početnější skupinky budou mít více many, ale ve výsledku budou na tom všichni stejně. Nikdo nebude 
ošizen. Pravidlem může být, že jedna cesta pro manu se rovná jednomu kousíčku. Nikdo tedy nesmí 
nést dva a více sáčků. Sáčky s manou budou shromažďovat před svůj stan.  

Dopředu katecheta dá ke každému stanu misku. Jakmile budou mít všichni sesbíraný daný počet 
kousků many, děti si své sáčky rozbalí a obsah vysypou do společné misky. Symbolicky každý ochutná 
jeden kousek. Další dělení už necháme na dětech i to, kdy si „manu“ sní. 

Následuje závěr příběhu - katecheta opět přečte text nebo ho pustí. 
 

 
 
 
 

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

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si 
nasbírají denní dávku.“ 
Zrána padla kolem tábora rosa. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle – na povrchu pouště bylo cosi 
drobného, šupinatého, jemného jako jíní na zemi. Když to izraelité viděli, ptali se navzájem: „Man 
hu“, neboť nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: „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.´ Izraelité tak udělali a nasbírali jeden víc a druhý méně.  

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

Izraelité jedli manu čtyřicet let, dokud nepřišli do země, kde měli bydlet; jedli manu, dokud 
nepřišli na hranice kanaánské země. 



ZPĚTNÁ VAZBA: 

Katecheta s dětmi udělá krátkou zpětnou vazbu. Mohou mu pomoci následující otázky: 
Jak se vám spolupracovalo ve skupinkách? Dokázali jste si dobře zorganizovat práci? Objevil se nějaký 
problém? Který okamžik byl pro vás nejzajímavější? Který byl nejnáročnější? apod. 

Práce s biblickým textem  

Nyní následuje práce s biblickým textem. Katecheta znovu přečte nebo pustí celý text, nyní už 
nepřerušovaně. Podle potřeby se katecheta může zeptat dětí, čemu v příběhu nerozuměly. 
 

 
Otázky pro děti: 
1) Kdo začíná jako první mluvit? (Izraelský lid) 
2) Na co si Izraelité stěžují? (nemají co jíst; v Egyptě bylo líp) 
3) Kdo jim pomáhá v této situaci? (Hospodin) 
4) Jak Hospodin řeší tuto situaci? (sesílá chléb - manu) 
5) Co způsobuje Hospodinův zásah? (Izraelité se už nemusí obávat, že zemřou hladem. Je jim 

na dlouhou dobu zajištěna obživa) 
6) Je mana dána Izraelitům na věky? (Ne, jedli manu, dokud nepřišli na hranice 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. 

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 napíše na balicí papír. Ten pak vyvěsí na viditelné místo, děti ho tak mohou mít 
stále na očích. 

Krátký výklad biblického textu – pro katechetu: 
Mezi Izraelci se znovu ozývá reptání, tentokrát nejen proti Mojžíšovi, ale i proti Áronovi. Lid začíná vzpomínat na 
Egypt. Tamní poměry se jim ve vzpomínkách jeví růžově, i když skutečná situace lidu v zemi otroctví byla podstatně 
jiná. Hrnce masa a chléb do sytosti – pokud tyto věci v Egyptě vůbec měli – byly zaplaceny těžkou porobou hmotnou 
i duchovní. Právě v Egyptě hrozila Hospodinovu lidu záhuba. Avšak obtížnost cesty pouští a strádání na ní působí 
na Izraelce tak, že si zkreslují a převracejí svou situaci, podléhají klamu a iluzím. 
Izraelcům je slíben chléb z nebe. Tento chléb je pro lid záchranou a dokladem Boží péče. Současně je ale také 
zkouškou. Tato zkouška má dvojí stránku. Jednak se má lid učit odevzdanosti do Boží péče a nehromadit si pokrm 
do zásoby, jednak se má učit poslušnosti Božího zákona. 
„Man hú“ – „Co je to?“ Na Hospodinův příkaz sbírají Izraelci manu k jídlu. Div je také v tom, že stačí pro všechny, 
nikdo netrpí nouzí. Sbírání many současně vychovává lid, jak překonávat sobectví a lakotu. Snaha uschovat si něco 
navíc vychází naprázdno. Je důsledkem a dokladem toho, že lid stále nedůvěřuje Hospodinu, jeho péči a opatrování. 
Seslání many je pro lid také příležitostí k tomu, aby se cvičil v pravidelném a řádném zachovávání dne odpočinku, 
který je označen jako svatý a patřící Hospodinu. V Egyptě nemohli Izraelci tento den zachovávat a také jej sotva znali 
jako den oddělená od ostatních. Nyní, když opustili Egypt a připravují se ke vstupu do zaslíbené země, umožňuje jim 
Hospodin světit šabbát a viditelně jej zachovávat. 
Mana je pokrmem dočasným. Přestává, jakmile lid vstoupí do zaslíbené země. Je jen znamením toho, co přijde. 
Teprve v Ježíši Kristu je dán Božímu lidu chléb života a pravý pokrm nebeský. Křesťané chápou manu jako předobraz 
eucharistie. (zdroj: ThDr. Bič, M. „Starý Zákon, překlad s výkladem, Svazek 2., Exodus – Leviticus“; Kalich 1975, Praha) 


