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OPAKOVACÍ HRA
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Téma: BIBLE
Kolik apoštolů si Ježíš vyvolil,
aby chodili s ním a učil je?

BIBLE

Jakub byl prodán svými bratry
do otroctví v Egyptě.
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Jak se jmenovalo město,
kam putovali Izraelité
do chrámu?

Kdo napsal nejvíce
novozákonních listů (dopisů)?
a) evangelista Lukáš
b) apoštol Pavel
c) apoštol Jan
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žolík

žolík

Risk:

BIBLE

Hra se hodí k opakování vědomostí, a to nejen na konci školního roku. Žáci mohou hrát
jednotlivě, nebo – v případě, že máme početnou třídu – ve skupinách. Vytvoříme tří až
čtyřčlenné skupinky, které budou pokud možno srovnatelné co do vědomostí.

Chyták (najdi chybu):

BIBLE





žolík

žolík

Příprava hry:
Učitel/katecheta si jednostranně nakopíruje otázky (zadní strana zůstane prázdná). Papír si
zalaminuje a rozstříhá na kartičky. Pokud nemá k dispozici laminovačku, nakopíruje si
otázky na tvrdší karton a kartičky rozstříhá.
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Pravidla hry:
Učitel/katecheta rozloží na stole (nebo připevní k magnetické tabuli) všechny kartičky. Jsou
obráceny textem dolů, aby je nebylo možno přečíst. Kartičky mohou být také na hromádce,
z níž se při hře postupně odebírají a otáčejí. Každá skupina si zvolí svého mluvčího. Poté se
stanoví pořadí, v jakém budou hráči/skupiny hrát. Toto pořadí se napíše na tabuli, aby se
hráčům/skupinám mohly dopisovat body (čárky). Například:
Skupina 1:
Skupina 2:
Skupina 3:
Hráč (nebo skupina), který začíná, si vybere kartičku, otočí a přečte otázku. Otázku slyší
všichni, i soupeři, ale odpovídat smí pouze hráč, který si ji vytáhl. V určeném časovém
limitu má za úkol na otázku odpovědět. V případě, že hrají skupiny, ne jednotlivci, musí se
skupinka potichu domluvit na správné odpovědi, se kterou všichni souhlasí. Pouze mluvčí
pak vysloví odpověď nahlas. Jednou vyslovená odpověď se už nesmí měnit, platí to, co bylo
vysloveno napoprvé. Pokud byla odpověď špatná, kartička se vrací mezi neotočené (pořadí
můžeme zamíchat). Pokud byla odpověď správná, dostane hráč (nebo skupinka) jeden bod –
zapíše se na tabuli.
Zvláštnosti bodování:
Otázka bez označení:
Kartička se žolíkem:
Otázka „risk“:
Otázka „chyták“:

1 bod za správnou odpověď, za špatnou se bod neodečítá.
1 bod zdarma
1 bod za správnou odpověď, 1 bod odečíst za špatnou odpověď.
2 body za správnou odpověď; za špatnou se body neodečítají.

Vyhrává ten hráč nebo skupina, která získá nejvíc bodů. Pravidla bodování si můžete
upravit podle vlastního uvážení. Například hráči, který vyhrkne odpověď, aniž by byl na
řadě, může být odečten „pokutový“ bod (nebo skupině, k níž patří).
Správné odpovědi:
1. Starý zákon a Nový zákon. – 2. V SZ. – 3. Radostná zvěst (zpráva). – 4. Otče náš. –
5. V SZ. – 6. Správně: „pastýř“, ne tesař. – 7. Abraham. – 8. Čtyři. – 9. Šalamoun místo
David. – 10. Např. uzdravení 10 malomocných, vzkříšení dcery Jairovy. – 11. Desatero. –
12. Ábel nezabil, ale Kain. – 13. Archanděl Gabriel. – 14. Narodil se v Betlémě, zemřel
v Jeruzalémě. – 15. b) a c) (Anežka a Mikuláš). – 16. Místo Zachea patří Šimona z Kyrény.
– 17. Dvanáct. – 18. Josef byl prodán, ne Jakub. – 19. Jeruzalém. – 20. b) Pavel.
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Risk:
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Risk:
Kterou biblickou postavu
nazýváme „praotec víry“?
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Ježíš řekl: „Já jsem dobrý tesař.
Za své ovce dávám svůj život.“
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Kolik máme
v Novém zákoně evangelií?
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Risk:

a) Mojžíš
c) Anežka
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b) Mikuláš
d) Petr
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Ve kterém městě
se Ježíš narodil
a ve kterém zemřel?

Kdo řekl Marii větu:
„Buď zdráva, milostiplná!
Pán s tebou!“

Které z následujících postav
nenajdeme v Bibli?
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Ábel zabil na poli
svého bratra Kaina.
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Chyták (najdi chybu):

Co obdržel Mojžíš od Boha
na hoře Sinaj?
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Vyjmenuj alespoň dva
Ježíšovy zázraky.
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Risk:

První izraelský chrám
postavil král David,
který vynikal velkou moudrostí.

Chyták (najdi chybu):

Ve které ze dvou velkých částí
Písma svatého
můžeme najít žalmy?
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Chyták (najdi chybu):

Kterou modlitbu naučil Pán Ježíš
své učedníky?

Co znamená slovo „evangelium“?
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Ve které ze dvou velkých částí
Písma svatého
se píše o Noemovi a jeho arše?

Na které dvě hlavní části
dělíme Písmo svaté?
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Chyták (najdi chybu):
Ježíš potkal na své křížové cestě
Zachea, který se vracel z pole
a pomohl Ježíši nést kříž.

