Chléb
Co o něm víš?

Víš, z čeho pochází slovo „chléb“?
Kdo jako první na světě pekl chléb?
Víš, jak se řekne „chléb“ v jiných jazycích?
Z jakého obilí se peče chléb?
Odhadni, kolik zrn je třeba k upečení bochníku chleba.
Jaké přísady patří do chlebového těsta?
Tušíš, kolik lidé umírá denně hladem?
Odhadni, kolikrát najdeš slovo „chléb“ v Bibli.
Kdo řekl: „Já jsem chléb života“?
Co udělal s chlebem Ježíš při Poslední večeři?

Víno
Co o něm víš?

Víš, z čeho pochází slovo „víno“?
Kdo jako první na světě pěstoval a vyráběl víno?
Víš, jak se řekne „víno“ v jiných jazycích?
Čím se víno ve starověku ředilo?
Jak se jmenuje místo, kde se pěstuje víno.
Odhadni, kolik hroznových zrn je třeba vylisovat na litr
vína.
Jak se jmenuje člověk, který pěstuje víno?
Odhadni, kolikrát najdeš slovo „víno“ v Bibli.
Kde Ježíš podle evangelisty Jana udělal svůj první zázrak
a proměnil vodu ve víno?
Co udělal s vínem Ježíš při Poslední večeři?

Odpovědi
Víš, z čeho je odvozeno slovo „chléb“?
slovo pochází z germánského hlaiba (nyní něm Laib) a souvisí se staroanglickým
hláford tj. „pán chleba“ (z toho dnešní lord), německé a anglické Brot a Bread mají
stejný původ jako slovo break (lámat), chléb je tedy to, co má být lámáno
Kdo jako první na světě pekl chléb?
staří Egypťané
Víš, jak se řekne „chléb“ v jiných jazycích?
Bread (angličtina), Brot (němčina), leipä (finština), bröd (švédsky), pasta (španělsky), pain (francouzsky), chlieb (slovensky), chleb (polsky), panis (latinsky), lechem (hebrejsky), artos (řecky)
Vyjmenuj druhy obilí, ze kterých se peče chléb.
pšenice, žito
Odhadni, kolik zrn je třeba k upečení jednoho bochníku chleba?
asi 25 000 zrn pšenice
Jaké přísady patří do chlebového těsta?
voda, mouka, sůl, droždí, koření (kmín)
Kolik lidí umírá každý den hlady?
asi 100 000
Odhadni, kolikrát najdeš slovo „chléb“ v Bibli?
více než 260 krát
Kdo řekl: „Já jsem chléb života“?
Ježíš
Co dělal Ježíš s chlebem při Poslední večeři?
žehnal, lámal, rozdával a jedl
Víš, z čeho pochází slovo „víno“?
slovo pochází z latinského „vinum“ a do češtiny bylo převzato z německého slova Wein, „vinum“
Kdo jako první na světě pěstoval a vyráběl víno?
staří Arménové a obyvatelé Mezopotámie, podle archeologů a botaniků už před
8000 lety
Víš, jak se řekne „víno“ v jiných jazycích?
Wine (anglicky), Wein (německy), vin (francouzsky), vino (španělsky), vineo
(italsky), vinum (latinsky), jajin (hebrejsky), oinos (řecky), wino (polsky), víno (slovensky)
Čím se víno ve starověku ředilo?
vodou
Jak se jmenuje míst, kde se pěstuje víno?
vinice
Odhadni, kolik hroznových zrn je třeba vylisovat na litr vína.
je to asi 1 200 hroznových kuliček
Odhadni, kolikrát najdeš slovo „víno“ v Bibli?
více než 106 krát
Jak se jmenuje člověk, který pěstuje víno?
vinař
Kde Ježíš podle evangelisty Jana udělal svůj první zázrak a proměnil vodu ve víno?
Kána Galilejská
Co dělal Ježíš s vínem při Poslední večeři?
vzal kalich, vzdal díky, podával a všichni z něho pili
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