
PRACOVNÍ LIST K 52. LEKCI (David králem Judského království) 

Úkol 1: Rozděl uvedená jména do dvou táborů tak, jak proti sobě tyto dva tábory (rody) bojovaly.  

JOÁB, ASÁEL, ABNÉR, ABÍŠAJ, ÍŠ-BOŠET, DAVID  

Tábor 1 Tábor 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Úkol 2: Nakresli a popiš některou událost z boje mezi dvěma znepřátelenými částmi Izraelské země 

(Judským a Izraelským královstvím) – viz 2. Samuelova 2-4 kapitola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úkol 3: Napiš, v čem se David lišil od ostatních bojovníků. Jaký byl jeho postoj, když padl nepřítel? 

 
 
 
 

 

Úkol 4: Doplň věty a napiš, jak (čím) jde násilí, válka, zlo a nenávist zastavit. 

NÁSILÍ PLODÍ JEN DALŠÍ ______________________ 

VÁLKA MÁ ZA NÁSLEDEK JEN _______________________        ŘEŠENÍM JE: 

ZLO PLODÍ OPĚT JEN _______________________ 

NENÁVIST VZBUZUJE _______________________ 

Úkol 5: Rozšifruj zašifrovaný verš. 

AxNyxetxdtxeexjyxszxeixptxřjxehxmoxooxclxivxzlxlyxezxmyxaexlgxefx

pixřnxewxmyxáexhkxerxjtxzvxlaxolxdtxonxbexrjxeixmkx. 

 
 
 
 



Úkol 6: Doplň slova na správná místa do textu na chybějící místo. Každé slovo pouze jednou. 

 nepřítel   soud    pokoji   odplatím   lítosti    dobré    odplácet    pít    zlé 

Nikomu neodplácejte zlým za ______. Vůči všem mějte na mysli jen _______. Je-

li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v __________. Nechtějte sami 

__________, milovaní, ale nechte místo pro Boží ________, neboť je psáno: ‚Mně 

patří pomsta, já _________________, praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj 

________________hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu ___________; tím ho 

zahanbíš a přivedeš k ______________. 

 

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v knize 2. Samuelova, kapitolách 1-4 

Otázka Odpověď 

1. Jak reagoval David na Saulovu smrt?  
 

2. Kdo zabil nakonec krále Saula?  
 

3. Jak se jmenovalo město, které David zvolil za 
své hlavní, když se stal králem Judska? 

 

4. Jak se jmenovaly dvě Davidovy manželky, se 
kterými měl za judského kralování celkem 6 
synů? 

 

5. Jak se jmenoval člověk, co zabil Abnéra, který 
se chtěl přidat na Davidovu stranu? 

 

6. Napiš jména alespoň dvou Davidových synů, 
kteří se mu narodili, když byl judským králem. 

 

7. Jak se jmenoval velmi rychlý běžec, bratr 
vojevůdce Davidovy armády? 

 

8. Kolik let měl Íš-bošet, když se stal králem 
v Izraeli a jak dlouho panoval? 

 

9. Jak se jmenovala píseň (žalozpěv), kterou 
složil David po Saulově smrti? 

 

10. Ve které novozákonní knize se píše o tom, 
že zlo lze přemoci jedině dobrem? 

 

 


