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Trůn moudrosti
POSTNÍ NEDĚLNÍ ČTENÍ CYKLU B
Kvízová hra
Jednoduchá kvízová hra pro zpestření setkání dětí i dospělých, případně pro
ověření znalostí o tématu.
Upozorňujeme, že v této verzi hry je třeba, aby byli hráči předem seznámeni
s příslušným textem evangelia. Pro kontrolu je možné úryvky postupně číst.

Katecheta si předem připraví vlastní kombinaci kvízových otázek. Hra
s kompletní sadou otázek trvá cca 15 minut, hra pro jednotlivé neděle cca
5 minut. Správných a špatných variant by měl přibližně stejný počet, ale hra
s převahou špatných odpovědí skýtá více zábavy. 
Při hře katecheta postupně čte otázky – varianty; přečte-li se správná varianta,
hráči zůstanou sedět, při špatné formulaci vstanou (je možné volit i jiné varianty
– zvedání barevných kartiček nebo přihlášení se). Hráči odpovídají až na pokyn
(„odpočítávání“), aby hráči „neopisovali“. Pokud někdo odpoví špatně, ze hry
vypadává. V případě, že vypadne postupně celá skupina, hra se „resetuje“ a
pokračují opět všichni.
Úspěšní řešitelé dostávají lístky se zlatou korunkou, ti, kteří vypadli, se
stříbrnou za účast. Vzory korunek jsou na samostatném listu, který se kopíruje
na různě barevné papíry. Je samozřejmě možné zvolit i jinou variantu.
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1. NEDĚLE POSTNÍ
Správné varianty

1.
2.
3.
4.
5.

Duch vyvedl Ježíše na poušť.
Ježíš byl na poušti čtyřicet dní.
Na poušti Ježíše pokoušel satan.
Ježíšovi na poušti sloužili andělé.
Ježíš v Galileji hlásal: „Přiblížilo se Boží království“.

Špatné varianty

1.
2.
3.
4.
5.

Duch vyvedl Ježíše do judských hor.
Ježíš byl na poušti sto dvacet dní.
Na poušti Ježíše pokoušel had.
Ježíšovi na poušti sloužili beduíni, kteří za ním pravidelně jezdili.
Ježíš v Galileji hlásal: „Boží království přijde, ale ještě je daleko“.

2. NEDĚLE POSTNÍ
Správné varianty

1.
2.
3.
4.

Ježíš vyvedl Petra, Jakuba a Jana na vysokou horu, aby byli sami.
Zjevili se Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s Ježíšem.
Petr chtěl postavit pro Mojžíše, Eliáše a Ježíše tři stany.
Apoštolové slyšeli z oblaku hlas, který řekl: „To je můj milovaný Syn, toho
poslouchejte“.
5. Ježíš jim zakázal o tom všem vyprávět, dokud nevstane z mrtvých.
Špatné varianty

1. Ježíš vyvedl Petra, Jakuba a Jana do malé oázy v judské poušti, aby byli sami.
2. Zjevili se Abrahám a král David a rozmlouvali s Ježíšem.
3. Petr chtěl postavit pro Mojžíše, Eliáše a Ježíše stanový tábor, aby měli kde spát i
on, Jakub a Jan.
4. Apoštolové slyšeli z oblaku hlas, který řekl: „To je můj milovaný Syn, o tom
musíte vyprávět hned všem, které cestou zpátky potkáte“.
5. Ježíš jim zakázal o tom všem vyprávět, dokud se Mojžíš s Eliášem ještě
několikrát nezjeví, aby si dopověděli všechno důležité.

3. NEDĚLE POSTNÍ
Správné varianty

1.
2.
3.
4.
5.

Ježíš vyhnal prodavače z chrámu důtkami z provazů.
Ježíš nechtěl, aby z chrámu, domu jeho Otce, byla tržnice.
Ježíš řekl Židům, že dokáže zbořený chrám svého těla postavit za tři dny.
Učedníci tato jeho slova pochopili, když Ježíš vstal z mrtvých.
Ježíš se sám těm, kdo v něho uvěřili, nesvěřoval, protože věděl, co v kom je.
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Špatné varianty

1.
2.
3.
4.
5.

Ježíš vyhnal prodavače z chrámu prakem.
Ježíš nechtěl, aby z chrámu, domu jeho Otce, byla farma.
Ježíš řekl Židům, že dokáže zbořený chrám svého těla postavit okamžitě.
Učedníci tato jeho slova pochopili, když chrám zbořili později Římané.
Ježíš se sám těm, kdo v něho uvěřili, nesvěřoval, protože věděl, že by o něm při
vyprávění přeháněli.

4. NEDĚLE POSTNÍ
Správné varianty

1. Ježíš vysvětluje, proč ho Bůh poslal na svět, Nikodémovi.
2. Ježíš sám sebe přirovnává k měděnému hadovi, kterého Mojžíš vyvýšil na
poušti.
3. Bůh neposlal svého Syna, aby byl svět odsouzen, ale aby byl skrze něho spasen.
4. Lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
5. Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, protože své skutky koná v Bohu.
Špatné varianty

1. Ježíš vysvětluje, proč ho Bůh poslal na svět, veleradě v chrámu.
2. Ježíš sám sebe přirovnává ke snopu obilí, který se dává nahoru na stoh, aby
dobře vyschl.
3. Bůh neposlal svého Syna, aby byl svět odsouzen, ale Syn posoudil, jestli je
vůbec možné svět zachránit.
4. Lidé měli raději tmu než světlo, protože jim světlo většinou nebylo příjemné.
5. Kdo jedná podle pravdy, jde k soudu, protože ho může velmi jistě vyhrát.

5. NEDĚLE POSTNÍ
Správné varianty

1.
2.
3.
4.
5.

Do Jeruzaléma jako poutníci přišli i někteří pohané.
Ježíš o sobě mluvil jako o pšeničném zrnu.
Ježíš si přál, aby ho ti, kdo mu chtějí sloužit, následovali, aby mohli být spolu.
Hlas z nebe, který slíbil, že Ježíše oslaví, patřil Bohu Otci.
Ježíš tím, že řekl, že až bude ze země vyvýšen, potáhne všechny k sobě,
naznačoval, jakou smrtí zemře.

Špatné varianty

1. Do Jeruzaléma jako poutníci přišlo i několik legií římských vojáků.
2. Ježíš o sobě mluvil jako o sazenici ušlechtilého datlovníku.
3. Ježíš si přál, aby ti, kdo mu chtějí sloužit, šli do celého světa, aby se o něm
dozvědělo co nejvíce lidí.
4. Hlas z nebe, který slíbil, že Ježíše oslaví, patřil andělovi.
5. Ježíš tím, že řekl, že až bude ze země vyvýšen, potáhne všechny k sobě,
naznačoval, kolik lidí bude přesně spaseno.
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