
Jozef Egyptský 

Pre 1. ročník katolíckeho gymnázia - štvorročná forma 

Vzdelávací cieľ: Poznať starozákonné postavy a vedieť nájsť predobrazy s osobou Ježiša 
Krista 
Výchovný cieľ: Naučiť sa hľadať a spoznávať Božiu vôľu cez sv. Písmo  
Pomôcky: S v. Písma, interaktívna tabuľa, 
Metódy: brainstorming, diskusia, riadený rozhovor, práca v skupinách  
Vypracovanie témy: 
Úvod hodiny: V úvode hodiny si spoločne zhrnieme obsah a cieľ predchádzajúceho učiva (5. 
minút). 
Na úvod hodiny si cez interaktívnu tabuľu pustíme pieseň z filmu Jozef Egyptský - ( 5 minút) 
Žiaci v úvode hodiny búdu odpovedať na otázku, kto je Jozef Egyptský, čo o ňom vedia, 
prečo je dobre aj v dnešnej dobe rozprávať (metóda brainstorming - 5 minút.)  
Aktivita žiakov:  
Samostatná práca žiakov v skupine: Žiaci budú v skupinách pracovať so sv. písmom. Dostanú 
na kartičkách odvolávky na SZ, zo života Jozefa Egyptského a spoločne budú hľadať 
predobrazy zo životom Ježiša Krista (celkový čas 15 minút) Gn 37, 4 Jozef bo milovaný 
svojim otcom - Ježiš je milovaný svojim nebeským Otcom. Gn 37,5 Jozef mal prorocké sny - 
Ježiš je prorokom. 
Gn 37, 9 Jozefovi sa v sne klaňali otec, matka, hviezdy a slnko a jedenásť snopov - 
Kristovi sa pri narodení klaňali Panna Mária a pestún Jozef a 11 apoštolov. 
Gn 37,11 - bratia žiarlili na Jozefa - Kristus mal veľa nepriateľov. 
Gn 37, 28 bratia predali Jozefa za dvadsať strieborných - Krista predal Judáš za 30 
strieborných. 
Gn 39, 1 Jozef v Egypte - aj Kristus bol nútený žiť v Egypte. 
Gn 39, 19 Jozef bol nespravodlivo odsúdený a uvrhnutý do väzenia - Kristus bol 
nespravodlivo odsúdený. 
Gn 45, 4 - 5 Jozef sa dáva spoznať svojim bratom, bol nespravodlivo odsúdený ale vďaka 
tomu zachránil celý Egypt od hladu a zachránil celú svoju rodinu. Kristus bol nespravodlivo 
odsúdený za nás život a vykúpil nás svojou smrťou na kríži.  
Záver hodiny: 
Spoločne sa jednotlivé skupiny podelia a zhrnú predobrazy Jozefa Egyptského a Ježiša 
Krista (5. minút) 
Otázky a odpovede: ( 5. minút) 
Aplikácia: Samostatne si žiaci zvolia aplikáciu. V čom chcem byť ja podobný Kristovi ( 3. 
minúty) 
Zadanie domácej úlohy. Prečítať si Gn 37 - 45 (2. minúty) 
Použitá literatúra: Sv. písmo, Katechizmus katolíckej Cirkvi, www.kbd.sk, 


