
PRACOVNÍ LIST K 64. LEKCI (Judští králové 2) 

Úkol 1: Rozlušti pomocí morseovy abecedy skryté ve vlnovce jména pěti judských králů. 

 

                ______________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

              ______________________________ 

____________________________ 

 

Úkol 2: Dopiš jméno krále k tomu, co bylo pro něj charakteristické a doplň, zda byl dobrý král (+), zlý 

král (-) nebo nejprve dobrý, ale pak Boha zklamal (+ -). 

Charakteristika krále Jméno krále Hodnocení jeho vlády 

(znaménko) 

měl rád půdu, na konci svého 

života zradil Hospodina, když 

sám obětoval v chrámě 

  

opravil Boží chrám, obnovil 

bohoslužbu pravému Bohu, byl 

mu prodloužen život 

  

začal uctívat bůžky, i když mu 

v bitvě před nepřáteli (Edómci) 

dal vítězství Hospodin 

  

opevňoval království, stavěl 

města, pevnosti a věže i Horní 

bránu Hospodinova chrámu  

  

nechal upálit svého syna 

modlám, nepřátelé mu téměř 

zničili celé vojsko 

  

 

 



Úkol 3: Nakresli nebo napiš, z čeho všeho (kvůli čemu) můžeme zpychnout (tj. můžeme být 
namyšlení, hodnotit sebe více, než je zdrávo). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Úkol 4: Vylušti zašifrovaný verš tak, že vyškrtáš slovo, které označovalo jednu vlastnost judských 
králů, kvůli které odpadli ve svém životě od Hospodina. 
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Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v následujících biblických textech: 2. Královská 14,1-21; 15,1-7 a 32-

38; 2. Královská 16 a 18 - 20 a 2. Paralipomenon 26 - 32 

Otázka Odpověď 

1) Jak se jmenoval izraeský král, kterého vyzval 

Amasjáš k boji a který jej kvůli jeho pýše porazil? 

 

2) Jak se jmenoval prorok, za jehož života dělal 

král Uzijáš to, co je správné v Božích očích? 

 

3) Co museli po tři roky platit Amónci králi 

Jótamovi, když je porazil? 

 

4) Kolik bylo zajatých žen a dětí po prohrané 

bitvě krále Achaza a o kolik vojáků přišel?  

 

5) O kolik let prodloužil Bůh život králi, který 

obnovil bohoslužbu v Judsku pomocí čeho? 

 

6) Kolik bylo Edómců, které porazil král Amasjáš 

v Solném údolí? 

 

7) Jak se jmenoval národ, který oblehl Jeruzalém 

za vlády krále Chizkijáše? 

 

 


