DESATORO
1. Tajnička - Rodičia ťa niekedy usmernia, povedia ti, čo máš robiť a čo nemáš robiť. Dajú ti pravidlá.
Iste ti nimi nechcú zle, naopak, keď ti ich dávajú, chcú, aby bol tvoj život aj život v rodine čo najkrajší
a najpokojnejší. Aj Boh ti dáva __________________________________________ (tajnička), aby
si kráčal dobrou cestou a nezraňoval seba, ani druhých.
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1. Čo sa premenilo na hada, keď to Mojžiš hodil na zem?
2. Boh prikázal Mojžišovi, aby vyrobil ____________ zmluvy, kde bol Boh prítomný uprostred Izraela.
3. Koľko prikázaní bolo na tabuliach, ktoré priniesol Mojžiš?
4. Izraeliti ______________ v Egypte opevňovacie mestá Pitom a Ramses.
5. Na ktorom vrchu dostali Izraeliti prikázania od Boha?
6. Mojžiš s Áronom, jeho bratom, premenili pred faraónom __________ na krv.
7. Keď sa Mojžiš dlho nevracal z rozhovoru s Bohom, Izraeliti vyrobili _____________ teľa.
8. Aké zviera jedli Izraeliti v noc, kedy odišli z Egypta?
9. Izraeliti putovali štyridsať rokov po ________________.
10. Boh sa zjavil Mojžišovi v _________________ kríku.
11. Izraeliti prešli suchou nohou cez červené ________, no Egypťania sa v ňom utopili.
12. Kto vyviedol izraelský ľud z Egypta?
13. Izraeliti sa usadili v zasľúbenej zemi Kanaán, ktorá sa dnes volá ___________.
14. Keď Izraeliti odišli z Egypta, faraón poslal za nimi egyptské _____________.
15. Aké mali Izraeli postavenie v Egypte? Boli _____________.
16. Skôr, než faraón prepustil Izrael, Boh urobil znamenia v krajine. Bolo to desať ______________ rán.
Pomôcka:
(zlaté, Izrael, otroci, desať, vodu, Sinaj, palica, archu, vojsko, stavali, Mojžiš, púšti, more, egyptských, horiacom, baránka)

2. Pospájaj správne dvojice alebo vymaľuj rovnakými farbami.

JA SOM PÁN, TVOJ
BOH, NEBUDEŠ
MAŤ INÝCH
BOHOV, KTORÝM
BY SI SA KLAŇAL

7. BOŽIE
PRIKÁZANIE

Naučím sa naspamäť
1. Na čo sú prikázania a aké poznáme? ....... nájdeš v otázkach - číslo 47

2. Ako znie hlavné prikázanie? ................... nájdeš v otázkach - číslo 48
3. Vymenuj 10 Božích prikázaní. ................. nájdeš v otázkach - číslo 49

3. BOŽIE
PRIKÁZANIE

