
2. ročník 1 

 

 

Téma 

1. Ako znie celá modlitba Otče náš? Napíš tú časť, ktorá sa ti najviac páči 

a vysvetli prečo (stačí ústne).   

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  Cesta lásky 

2. Prečítaj si nasledujúce otázky. Zamysli sa nad nimi a napíš stručnú 

odpoveď.  

Ako si myslíš, že sa zachovala sestra k bratovi? 

___________________________________________________________________ 

Mal jej ocko odpustiť? 

___________________________________________________________________ 

Čo by mala povedať sestra bratovi, keď jej zničil vec?  

___________________________________________________________________ 

Kedy si sa ty šiel niekomu ospravedlniť a za čo? 

___________________________________________________________________ 

Odpustil si ty bratovi, sestre alebo kamarátovi, keď prišli za tebou? 

___________________________________________________________________ 

Meno:_____________________________ 
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2. ročník 2 

3. Jednotlivé vety sa pretrhli a teraz nevedia prísť na svoje miesto. Pomôž 

im. Nájdi správny začiatok a koniec.  

 

Číslo sedem bolo pre Židov...        ...že za 7 dní Boh stvoril svet. 

Vychádzalo z poznania...    ...pretože odpustil tým, ktorí ho ukrižovali.  

Pán Ježiš obrazne hovorí...  ...že máme odpúšťať 77-krát. 

O odpustení hovorí aj...   ...číslom plnosti, dokonalosti. 

Najväčším príkladom je Pán Ježiš... ... podobenstvo o márnotratnom synovi. 

 

Zo Starého zákona 

4. Priraď k osobe proroka Eliáša správne údaje:  

Eliáš  

• Žil za vlády kráľa Achaba 

• Novozákonný učiteľ 

• Modlil sa a Boh skrze neho urobil veľké znamenie, zapálil obetu, ktorá bola 

poliata vodou 

• Starozákonný prorok 

• Žil za vlády Nabuchodonozora 

• Rozmnožil jedlo 

• Ukazoval cestu za jediným pravým Bohom 

• Kráľ Achab mu nakoniec uveril tiež 

• Kráľ Achab mu nakoniec neuveril 
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2. ročník 3 

Spoznávame Slovensko 

5. Doplňovačka: Zapamätali ste si niečo o hrade Lietava? Skúste doplniť tie 

správne slová  

 

Goticko-renesačný _____________________________ Lietava sa nachádza 15 km 

_________________________ od mesta Žilina v príťažlivom a turisticky obľúbenom 

__________________________ regióne. V priebehu celého roka sa na hrade konajú 

rozličné zaujímavé aktivity – napr. Cesta _________________________ lesom alebo 

Noc hradných ___________________________________  .V okolí hradu sú známe 

________________________ Rajecké Teplice, _____________________ ľudovej 

architektúry v Čičmanoch, ______________________________ Kunerad či unikátny 

drevený betlehem v Rajeckej _______________________________________ . 

6. Do týchto troch obrázkov napíš mená hradov, ktoré si v minulosti 

navštívil alebo chceš navštíviť.  
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2. ročník 4 

Vypátrali sme pre teba 

7. Nakresli, ako pečieš chlieb, prípadne niečo iné, napríklad koláč, pizzu, buchty.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.    

 

 

    

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Andrea Žiaková 
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