35. hodina
OPAKOVÁNÍ
Milí žáci, dokončili jste vaše pracovní listy. Bylo jich 34. Pokud je máte všechny vypracované, vzorně si
je uložte do vaší složky.
Ještě ale s vyučováním nekončíme. Čeká nás opakování, ke kterému budeme potřebovat papír a pero.
Vyzkoušej si, jak dobře si pamatuješ postavy letošního učiva a zkus si odpovědět na otázky.
Své odpovědi si napiš na papír.
Pokud si nemůžeš vzpomenout, odpovědi hledej ve svých pracovních listech.
KDO TO ŘEKL (NEBO MOHL ŘÍCT)?
1. Připravte cestu Pánu.
2. Vychovám to dítě jako své vlastní.
3. Chci pomáhat druhým lidem.
4. Toho člověka neznám.
5. Dejte nám vodu, chceme pít. Nebo tu máme pomřít žízní?
6. Pán je to.
7. Byl to opravdu Boží Syn.
8. Nepropustím vás z otroctví.
9. Hrob je prázdný.
10. Udeříš holí do skály a vytryskne z ní voda.
11. To čiňte na mou památku.
12. To je ten chléb, který vám dává Hospodin k jídlu.
13. Ať se mi stane podle tvého slova.
14. Uděláme si zlaté tele.
15. Budu mu říkat z vody vytažený.
16. Máme pomřít na poušti hladem?
17. Dám ti za ženu mou nejstarší dceru Siporu.
18. Napsal jsem evangelium a apokalypsu.
19. Podpírám ti ruku, abychom zvítězili proti Amálečanům.
20. Mám hrob za městem, pochováme tam Ježíše.
21. Měli jsme plné hrnce masa.
22. Obraťte se, urovnejte cestu Páně, přiblížilo se království nebeské.
23. Napsal jsem evangelium, ale také Skutky apoštolské.
24. Propusť můj lid, tak praví Hospodin.
25. Hospodin svrhl koně i s jezdcem do moře, v moři zahynulo celé egyptské vojsko.
26. Napsal jsem evangelium, původně jsem byl celník.
27. Kterého vězně mám propustit, Ježíše nebo Barabáše?
28. Man hů? (Co je to)
29. Otče, přivádíme domů muže, který se nás zastal před pastýři a napojil nám stáda.
30. Jdu z pole a mám nést kříž?
31. Nemohu nic dělat, podám ti alespoň šátek k otření tváře.
32. Ano, Pane, miluji tě.
33. Za třicet stříbrných vám ho zradím.
34. Už ho déle nemůžu schovávat, pošlu ho v košíku po Nilu.
35. Tato země je moc krásná. Není pravda, že tam žijí obři, kteří nás zničí.
36. Když budu mít ruce nahoře, vyhrajeme.
37. Pán můj a Bůh můj.

Zkontroluj si své odpovědi.
KDO TO ŘEKL (NEBO MOHL ŘÍCT)?
1. Připravte cestu Pánu. - Jan Křtitel.
2. Vychovám to dítě jako své vlastní. - Faraónova dcera.
3. Chci pomáhat druhým lidem. - Svatá Lucie.
4. Toho člověka neznám. - Petr, když zapřel Krista.
5. Dejte nám vodu, chceme pít. Nebo tu máme pomřít žízní? - Izraelité na poušti.
6. Pán je to. - Apoštol Jan při zázračném rybolovu.
7. Byl to opravdu Boží Syn. - Setník pod křížem.
8. Nepropustím vás z otroctví. - Faraón.
9. Hrob je prázdný. - Marie Magdalena.
10. Udeříš holí do skály a vytryskne z ní voda. - Hospodin k Mojžíšovi na poušti.
11. To čiňte na mou památku. - Pán Ježíš.
12. To je ten chléb, který vám dává Hospodin k jídlu. - Mojžíš na poušti.
13. Ať se mi stane podle tvého slova. - Panna Maria.
14. Uděláme si zlaté tele. - Izraelité, Áron.
15. Budu mu říkat z vody vytažený. - Faraónova dcera.
16. Máme pomřít na poušti hladem? - Izraelité.
17. Dám ti za ženu mou nejstarší dceru Siporu. - Jitro, Mojžíšův tchán.
18. Napsal jsem evangelium a apokalypsu. - Sv. Jan.
19. Podpírám ti ruku, abychom zvítězili. - Áron, Chůr.
20. Mám hrob za městem, pochovám Ježíše. - Josef z Arimatie.
21. Měli jsme plné hrnce masa. - Izraelité.
22. Obraťte se, urovnejte cestu Páně, přiblížilo se království nebeské. - Jan Křtitel.
23. Napsal jsem evangelium, ale také Skutky apoštolské. - Sv. Lukáš.
24. Propusť můj lid, tak praví Hospodin. - Mojžíš.
25. Hospodin svrhl koně i s jezdcem do moře, v moři zahynulo celé egyptské vojsko. - Mirjam.
26. Napsal jsem evangelium, původně jsem byl celník. - Matouš.
27. Kterého vězně mám propustit, Ježíše nebo Barabáše? - Pilát Pontský.
28. Man hů? (Co je to) - Izraelité na poušti, když začala padat mana.
29. Otče, přivádíme domů muže, který se nás zastal před pastýři a napojil nám stáda. - Sipora.
30. Jdu z pole a mám nést kříž? - Šimon z Kyrény.
31. Nemohu nic dělat, podám ti alespoň šátek k otření tváře. - Veronika.
32. Ano, Pane, miluji tě. - Sv.Petr.
33. Za třicet stříbrných vám ho zradím. - Jidáš.
34. Už ho déle nemůžu schovávat, pošlu ho v košíku po Nilu. - Mojžíšova matka.
35. Tato země je moc krásná. Není pravda, že tam žijí obři, kteří nás zničí. – Jozue, Káleb.
36. Když budu mít ruce nahoře, vyhrajeme. - Mojžíš.
37. Pán můj a Bůh můj. - Sv. Tomáš.
KOLIKRÁT JSTE SPRÁVNĚ ODPOVĚDĚLI? OZNÁMKUJTE SE.
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
37 – 34 BODŮ 1

17 – 14 BODŮ 3

Dnes jsme si zopakovali postavy
z letošního učiva.

33 – 30 BODŮ 1

13 – 10 BODŮ3-

Příště si zopakujeme biblická místa

29 – 26 BODŮ 1-

9 – 6 BODŮ 4

25 – 22 BODŮ 2

5 – 2 BODŮ 4-

21 – 18 BODŮ 2-

1 – 0 BODŮ 5

Zbyl Vám jeden tvrdý pracovní list. Je na něm větrník.
Napište si na něj různými barvami dary Ducha Svatého a také své dobré vlastnosti.
Vystřihněte, složte větrník. Navlékněte jej na špejli.
Větrník vám bude připomínat, abyste byli dobrými lidmi, kteří jsou od Boha vybaveni mnoha dary,
a že jste posláni do světa, abyste pomáhali druhým.

