
Zahraj sa s kamarátmi slovnú hru, ktorá ťa naštartuje do plnenia ďalších úloh. 
Potrebuješ: farebné panáčiky, hraciu kocku. Návod na hru: Hrajú dvaja až piati hráči. Každý si dá panáčika na horné ľavé 
políčko. Začne prvý. Hodí raz hracou kockou. Podľa čísla putuje vo vodorovnom smere, hodí druhý raz a od čísla, na ktorom 
stojí, pokračuje o hodený počet políčok vo zvislom smere. Jeho panáčik tak zostane stáť na niektorom slove. Pokračuje druhý. 
Dvakrát hádže kockou a postupuje podobným spôsobom ako prvý. Keď dohádžu všetci, úlohou hráčov je čo najrýchlejšie 

vymyslieť vetu, v ktorej použijú všetky obsadené slová. Slová sa môžu skloňovať i časovať a môžu meniť rod.

Biblické hlavolamy
• Biblické hlavolamy a úlohy pre deti od 6 do 12 rokov •

Radoslav Kačur
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ČOKOLÁDA
EGREŠ
JABLKO
KAMARÁT
KOLENO
LANOVKA
LEKÁR

PAVIÁN
PETER
REBRO
ŠÁL
VRECE
ZAJAC

J ežiš bol so svojimi učeníkmi 
a matkou Máriou na svadbe 

v Káne Galilejskej. Mária si všimla, že sa sva-
dobčanom minulo víno. Poprosila Ježiša o po-
moc. Ten dal naplniť šesť kamenných nádob 

vodou a premenil ju na víno. Keď 
víno ochutnal starejší na svadbe, 

pochválil ženícha, že si to najlepšie víno ne-
chal na koniec. Bol to prvý zo zázrakov, ktoré 
Ježiš počas svojho života urobil.

ZÁZRAK V KÁNE GALILEJSKEJ
Jn 2, 1 – 12

 1. Pomôž poukladať sluhom nádoby tak, 
aby vzniklo slovo patriace na svadbu.

 2. Čo oznámila Mária svojmu 
synovi Ježišovi na svadbe v Káne?

  3. Vyškrtaj slová v štvorsmerovke (smery , , , ).  
Zľava doprava od horných riadkov k spodným zapisuj zvyšné písmená 
a odhaľ ukryté slovo.
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J ežiš povedal toto podobenstvo: 
„Každý, kto počúva moje slová 

a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mu-
žovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil 
sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica 
a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrú-
til, lebo mal základy na skale. A každý, kto 

tieto moje slová počúva, ale ich 
neuskutočňuje, podobá sa hlúpe-

mu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. 
Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa 
víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrú-
til; zostalo z neho veľké rumovisko.“

DOM NA SKALE
Mt 7, 24 – 27

 1. Dokresli druhú polovicu postaveného domu, ktorá 
by bola zrkadlovým obrazom už nakreslenej časti.

  2. Na stavbe je potrebných veľa nástrojov a strojov. Poznáš ich?  
Pri každom obrázku sú písmená, z ktorých je zložené pomenovanie. 
Jedno písmeno je však pri každom obrázku navyše. Vyber ho a z písmen 
poskladaj nové slovo, súvisiace so stavbou.

 3. Na obrázku je nakreslená situácia zo stavby domu. Niečo však 
nie je tak, ako by malo byť. Nájdeš šesť vecí, ktoré by mali byť inak?
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I stý otec mal dvoch synov. Mlad-
ší si vzal podiel z otcovho ma-

jetku a odišiel do ďalekého mesta, kde všetky 
peniaze premárnil. Ostal chudobný a hladný. 
Skúšal sa uživiť ako sluha u cudzích ľudí, ale 
ešte aj prasatá sa mali lepšie ako on. Vte-
dy si vstúpil do svedomia a oľutoval svoje 

skutky. Pobral sa za svojím otcom, 
aby ho poprosil o odpustenie. Keď 

otec videl svojho strateného syna, tešil sa, 
že sa vrátil živý. Keď ho syn poprosil o od-
pustenie, namiesto výčitiek a dohovárania mu 
vystrojil hostinu a obliekol ho do najkrajších 
šiat, aké mal.

MÁRNOTRATNÝ SYN
Lk 15, 11 – 32

 1. Pospájaj 
bodky podľa 

poradia od 1 ďalej 
a zisti, kde chcel 
zničený syn nájsť 
jedlo.

 2. Keď bol mladší 
syn hladným sluhom, 

vo dne v noci rozmýšľal 
o svojom domove. Či pršalo, 
svietilo slnko, žiarili hviezdy 
alebo mesiac, díval sa na ob-
lohu, ľutoval svoje skutky 
a túžil po návrate k otcovi. 
Nakresli do okienok sym-
boly dažďa, slnka, hviezdy 
a mesiaca tak, aby v nijakom 
riadku ani stĺpci neboli dva 
rovnaké obrázky.

  3. Po vyškrtaní slov v štvorsmerovke (smery , , , ) ostane 
niekoľko písmen, ktoré označujú spôsob, akým si otec uctil svojho syna, 
ktorý sa vrátil domov.

AMEN
CESTA
DOMOV
HLAD
KLÁT
KOSŤ
MIERNOSŤ
NÁVRAT

PANNA
PES
RADOSŤ
SIROTA
VÁLOV
VLNOLAM
ZLOSŤ
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