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ŠKOLSKÉ KOLO – január 2018 
KNIHA GENEZIS 12-50, EVANJELIUM PODĽA SV. MARKA 

 

1. POROVNANIE  – doplň tabuľku. 

Izák Ježiš 

 Obetovaný ako obeta za hriechy sveta 

Bol vzatý na horu Moria von zo starovekého mesta 

Jeruzalem 

 

 Niesol jeho vlastný kríž na ukrižovanie hore na horu 

Bol zviazaný a položený na oltár  

Tri dni cesty pre Abraháma a Izáka, aby prišli do 

krajiny Moria, miesta smrti 

 

Jakub Ježiš 

 Bol naším starším bratom 

Snažil sa ukradnúť požehnanie, ktoré patrilo 

inému 

Snažil sa rozdeliť s požehnaním, ktoré bolo podľa 

spravodlivosti jeho 

 Vzal si telo sledujúc dosiahnutie našej spásy 

Jakub mal sen o rebríku medzi nebom a zemou  

 Ježiš začína s dvanástimi apoštolmi, ktorí pokračujú 

rast a prosperitu dokiaľ nás On nevezme domov 

 Známy pre jeho nevinnosť, je zradený podvodom, 

berie na seba naše viny 

Zápasí s anjelom a vidí Božiu tvár  

Mohol milovať len milovanú a stretnúť jeho 

dokonalú, čistú, a prekrásnu nevestu  pri studni.  

 

 Odvalil kameň, ktorý nik nemohol odvaliť. 
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Jozef Ježiš 

 Bol milovaný svojím Otcom 

Bol nenávidený jeho bratmi a oni sa dohodli, že ho 

zabijú 

 

Bol predaný za 20 šeklov striebra Júdom  

 

2. KDE SA NACHÁDZAME? 

Napíš zemepisný názov miesta, kde sa odohrali nasledujúce udalosti: 

1) Na začiatku svojho účinkovania v Galilei Ježiš učil v synagóge tohto mesta a uzdravil tu aj človeka 
posadnutého diablom.  V ktorom meste to bolo? 
 

 

2) Neďaleko tohto mesta sa stalo, že Ježiš dovolil vojsť vyhnaným zlým duchom do svíň.  
 

 

3) V okolí dvoch miest, z ktorých jedno sa volalo Týrus Ježiš uzdravil dcéru Sýrofeničanky. Ako sa volá 
druhé mesto? 
 

 

4) V tomto meste Ježiš uzdravil slepého takým spôsobom, že mu dvakrát položil ruky na oči. 
 

 

5) V tomto meste, na ceste do Jeruzalema, Ježiš uzdravil ďalšieho slepca, ktorý ho nazval "synom 
Dávidovým".  

 

 

3. TEST – Markovo evanjelium: 

1) Z čoho bol odev, ktorý nosil Ján Krstiteľ?  
a) z ťavej srsti 
b) zo srsti somára  
c) z ovčej vlny                                                              

2) Čo zaznelo z neba pri Ježišovom pokrstení?  
a) "Hľa, človek!" 
b) "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."  
c) "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho."        

3) Kto posluhoval Ježišovi počas jeho pokúšania na púšti?  
a) anjeli 
b) apoštoli 
c) jeho matka a príbuzní                                               

4) Prečo sa stali Jakub a Ján učeníkmi Ježiša Krista?  
a) bola to vôľa ich otca, Zebedeja 
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b) Ježiš ich povolal 
c) Anjel ich na to vyzval vo sne                                

5) Do akých mechov treba naliať podľa Ježiša nové víno?  
a) kvalitných 
b) nových  
c) silných                                                                       

6) Koho testinú uzdravil Ježiš?  
a) Poncia Piláta 
b) Šimona Petra  
c) Jairovu                                                                       

7) O čo prosili obyvatelia gerazského kraja Ježiša po tom, čo dovolil zlým duchom vojsť do svíň? 
a) aby uzdravil ich ďalších chorých  
b) aby ich odškodnil 
c) aby odišiel z ich kraja                                              

8) Koľko súrodencov bolo medzi Ježišovými apoštolmi?  
a) dvaja 
b) dva páry 
c) trojičky (ich si bral vždy so sebou)                       

9) Keď Ježiš vyslal Dvanástich, jedine čo im dovolil zobrať si so sebou?  
a) stravu na tri dni 
b) tridsať strieborných  
c) palicu                                                                         

10) Čo vyznal Peter o Ježišovi v okolí Cézarey Filipovej?  
a) že je Mesiáš 
b) že je prorok 
c) že je židovský kráľ                                                   

11) Kde pravdepodobne napísal Marek svoje evanjelium? 
a) v Jeruzaleme 
b) v Aténach 
c) v Ríme       

12) Len dve state má výhradne Markovo evanjelium, ktoré nie sú zapísané aj v iných evanjeliách; ktoré 
sú to? 
a) Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume; Hriech proti Duchu Svätému  
b) Podobenstvo o zasiatom semene; Uzdravenie slepca v Betsaide  
c) Podobenstvo o lampe; poznámka, že bez podobenstva im nič nehovoril             

13) V štylistike Markovho evanjelia prevláda PARATAXA; čo je to?  
a) priama reč 
b) jednoduché vety, ktoré sú uvádzané spojkami "a", "i", "a potom"  
c) vysvetľovanie židovských zvykov                  

14) Komu adresuje Marek evanjelium? 
a) Židom, bývajúcim mimo Palestíny 
b) pohanom, ktorí ešte neprijali kresťanstvo  
c) kresťanom z pohanstva                                          

4. ZÁZRAKY 

Na základe daných výrazov zistite, na ktorý zázrak sa vzťahujú. 

a) vykríkol, zničiť, zalomcoval ním, čudovali sa, poslúchajú ho 
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b) valili sa, napĺňala sa, zobudili ho, pohrozil, prestal 

 

c) prišli, videl, vysmiali ho, chytil ho, dvanásť 

 

d) prosili ho, dotkol sa, vyviedol ho, vložil naňho, pozrel sa 

 

e) zmiluj sa, okríkali ho, kričal, zavolali ho, vyskočil 

 

5. NENECHAJTE SA OKLAMAŤ! 

Zistite, či sú nasledujúce výroky pravdivé (odpovedzte: áno - nie). Ak nájdete nejaký omyl podčiarknite 
ho a uveďte opravu chybnej časti  

a) Keď Ježiš uzdravil Petrovu testinú, ona sa hneď vzdialila a odišla do synagógy, aby udala Ježiša u kňazov. 

 

b) Podľa Evanjelia sv. Marka mudrci od východu dali Ježišovi dary: zlato, kadidlo a myrhu. 

 

c) Podľa Evanjelia sv. Marka satan pokúšal Ježiša na púšti trikrát.  

 

d) Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Jeruzalema a hlásal Božie evanjelium.  

 

e) Šimon a Ondrej boli synmi Zebedeja. 

 

6. CITÁTY 

Dokonči nasledujúce citáty a napíš, kto ich povedal: 

a) "...chod, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu,... 

 

b) "Prečo jedáva... 

 

c) "Dám ti všetko, čo si len žiadaš, hoci... 

 

d) "...aj šteňatá jedia pod stolom... 

 

e) "Veru, hovorím ti: Ty ma dnes, tejto noci, skôr ako... 

 

7. OTÁZKY – Markovo evanjelium: 

1. Aký zázrak spravil Ježíš predstavenému synagógy?  

2. S ktorým panovníkom sa spája tanec za cenu života?   

3. Kde zomrel Ján Krstiteľ?  
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4.Odkiaľ pochádzal slepý žobrák Bartimej, Timejov syn?  

5. Zrnko akej rastliny uvádza Ježiš ako príklad, keď hovorí apoštolom o sile viery?  

6. Bol mýtnik Lévi Alfejovým synom?  

7. Akou smrťou zomrel Ján Krstiteľ?  

8. Akou chorobou bol postihnutý človek, ktorého Ježiš uzdravil slovom ,,EFFETA“?  

9. V ktorom meste sa nachádzal dom apoštolov Šimona Petra a Ondreja?  

10. Kde sa modlil Ježiš po poslednej večeri?   

11. Ktorá matka zneužila lásku a dôveru svojej dcéry, aby sa mohla pomstiť? 

12. Viera ktorej matky uzdravila jej dcéru?  

13. Ako sa vola hora na ktorej zomrel Ježiš? 

14. Ktoré tri ženy prišli ako prvé k Ježišovmu hrobu? 

15. V akom meste uzdravil Ježiš posadnutého diablom?  

16. Čomu sa rovnali dve drobné mince, ktoré hodila do chrámovej pokladnice chudobná vdova?  

17. Čo predstavuje novu zmluvu s Bohom uzavretú Ježišom?  

18. Kto jedol kobylky a lesný med?  

19. Čo znamená ,,Abba“?  

20. Uzdravil Ježiš Petrovu vlastnú matku?  

21. Pri odchode s učeníkmi z Betánie preklial Ježiš strom olivy?  

22. Čo znamená výraz ,,EFFETA“?  

23. Ako sa volal otec sv. Marka ?  

24. Aké mal prvé meno?  

25. Kde napísal svoje evanjelium ?  

8. OTÁZKY – KNIHA GENEZIS: 

1. Jeho meno znamená „Boh vysliší“. Kto je to? 
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2. Ako sa volal iným menom Edom? 

 

3. Ako sa volal Izákov súčasník, filištínsky kráľ? 

 

4. Ako sa volala studňa, ktorú vykopali Izákovi sluhovia? Jej meno znamená "prísaha" 

 

5. Ako sa volal salemský kráľ?  

 

6. Kto bol Abrahámovou "Kráľovnou"? 

 

7. Ako sa volal úkon, ktorým uzavrel Pán zmluvu s Abrahámom a jeho potomstvom? 

 

8. Ako sa volalo mesto, do ktorého sa uchýlil utekajúci Lót?  

 

9. Ako sa volala púšť na ktorej býval Izmael?  

 

10. Ako sa volal vrch na ktorom mal Abrahám obetovať Izáka?  

 

11. Ako sa volalo miesto, ktoré dostal Abrahám ako dedičné pohrebisko?  

 

12. Ako sa volal Abrahámov sluha a správca?  

 

13. Ako sa volala krajina, kde Eliezer hľadal nevestu?  

 

14. Ako sa volala Batuelova matka?  

 

15. Ako sa volal veliteľ Abimelechovho vojska? 

 

16. Ako sa volal Rebekin a Labanov otec? 

 

17. Ako sa pôvodne volalo miesto kde mal Jakub sen o rebríku? 

 

18. Ako sa volali slúžky Labanových dcér? 

 

19. Ako sa volalo mesto, kde žil Laban? 
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20. Ako sa volalo miesto, kde Jakub bojoval s anjelom? 

 

21. Jakub s rodinou si postavil dom, stan z haluzia. Ako sa po hebrejsky volá to miesto? 

 

22. Ako sa volalo mesto, pri ktorom zomrela Ráchel? 

 

23. Kto navrhol, aby Jozefa radšej predali? 

 

24. Ako sa volala Jozefova žena? 

9. PEXESO – priraď k sebe dvojice a zlož citát: číslami označ dvojice.  

1. Pripravte 

cestu 

Pánovi, ... 

2. Ty si môj 

milovaný 

Syn, ... 

...nie človek pre 

sobotu.  

Mk 2, 27 

...Choď v pokoji 

a buď 

uzdravená zo 

svojej choroby. 

 Mk 5, 34 

3. Poďte za 

mnou a... 

4. Poďme 

inde, do 

susedných 

dedín, 

aby... 

...zachrániť 

život alebo 

zničiť?  

Mk 3, 4 

5. Vstaň, 

vezmi si 

lôžko a... 

6. Vari sa 

môžu 

svadobní 

hostia 

postiť, ... 

...urobím z vás 

rybárov ľudí. 

 Mk 1, 17 

...choď domov.  

Mk 2, 11 

7. Sobota bola 

ustanovená 

pre človeka, 

a... 

8. Slobodno 

robiť v 

sobotu 

dobre alebo 

zle,... 

...vyrovnajte 

mu chodníky. 

Mk 1, 3 

9. Lebo kto 

plní Božiu 

vôľu, ... 

...hlavu Jána 

Krstiteľa.  

Mk 6, 25 

10. Vari je 

lampa na 

to, aby ju 

postavili ... 

11. Dcéra, tvoja 

viera ťa 

uzdravila... 

...som aj tam 

kázal, veď na to 

som prišiel. 

Mk 1, 38 

...je môj brat i 

moja sestra, i 

matka.  

Mk 3, 35 

12. Chcem, aby 

si mi hneď 

dal na 

mise... 

...pod mericu 

alebo pod 

posteľ?  

Mk 4, 21 

13. Rozpusť ich, 

nech sa 

rozídu do 

okolitých 

osád a... 

...jedia chlieb 

pkvrnenými 

rukami!  

Mk 7, 5 

...dedín kúpiť si 

niečo na jedenie.  

Mk 6, 36 

...kým je ženích s 

nimi?  

Mk 2, 19 

14. Prečo sa tvoji 

učeníci 

nedržia 

obyčaje 

otcov a... 

...v tebe mám 

zaľúbenie.  

Mk 1, 11 

15. Pre tieto 

slová choď, 

... 

...zlý duch vyšiel 

z tvojej dcéry.  

Mk 7, 29 

 

10.  PRÁCA S OBRAZOM – ide o obraz zo života Izáka.  
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a. Pomenujte postavy na obraze. 

b. Dajte názov obrazu. 

c. Kde sa toto stretnutie odohralo? 

d. Čo nasledovalo po tomto stretnutí? 

e. Napíšte paralely s týmto obrazom v knihe Genezis a v Markovom evanjeliu: kto sa s kým ešte stretol 

pri studni? 
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