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Trůn moudrosti 

JAN KŘTITEL 

Kvízová hra – základní varianta 

 

 

Jednoduchá kvízová hra pro zpestření setkání dětí i dospělých, případně pro 
ověření znalostí o tématu. 
 

 
 

Katecheta si předem připraví vlastní kombinaci kvízových otázek. Hra 
s kompletní sadou 30 otázek trvá cca 10-15 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 – teze; 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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SPRÁVNÉ VARIANTY 

1. Otec Jana Křtitele se jmenoval Zachariáš. 
2. Matkou Jana Křtitele byla Alžběta. 
3. Rodiče Jana Křtitele byli dlouho bezdětní a toužili po dítěti. 
4. Anděl se Zachariášovi zjevil při službě v chrámu. 
5. Anděl Zachariášovi řekl: „Neboj se, Zachariáši, protože tvá prosba byla 

vyslyšena, tvá manželka Alžběta porodí syna a dáš mu jméno Jan.“ 
6. Anděl, který mluvil v chrámu se Zachariášem, se jmenoval Gabriel. 
7. Zachariáš byl němý od setkání s andělem až do chvíle, kdy dal svému synovi 

jméno Jan. 
8. Alžběta své těhotenství tajila pět měsíců, protože tomu nechtěla uvěřit. 
9. Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl Gabriel poslán k Panně Marii. 
10. Panna Maria a Alžběta byly příbuzné. 
11. Panna Maria strávila u Alžběty tři měsíce. 
12. Když se Panna Maria a Alžběta setkaly, Alžbětino dítě se v jejím těle pohnulo. 
13. Když se Panna Maria setkala s Alžbětou, ta jí řekla: „Požehnaná jsi mezi všemi 

ženami a požehnaný plod života tvého.“ 
14. Panna Maria Alžbětě odpověděla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá 

v Bohu, mém spasiteli.“ 
15. První Zachariášova slova po devíti měsících zněla: „Pochválen buď Hospodin, 

Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.“ 
16. Jan Křtitel se na poušti živil medem divokých včel a kobylkami. 
17. Jan se oblékal do velbloudí srsti. 
18. V patnáctém roce vlády císaře Tiberia procházel Jan okolí Jordánu a kázal: 

„Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ 
19. Jan při svém kázání citoval proroka Izaiáše. 
20. Zástupy okolo Jana se nechávaly pokřtít na odpuštění hříchů a domnívaly se, 

že Jan je Mesiáš. 
21. Jan říkal: „Já vás křtím vodou, ale za mou přichází někdo silnější než já. Nejsem 

ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem 
svatým a ohněm.“ 

22. Herodes dal Jana uvěznit, protože Jan kritizoval jeho rodinné poměry. 
23. Herodova manželka se jmenovala Herodiada. 
24. Herodiada Jana Křtitele nenáviděla a čekala na příležitost, jak se ho zbavit. 
25. Když byl Jan Křtitel ve vězení, Ježíš činil zázraky. Jan mu poslal vzkaz: „Jsi ten, 

který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ 
26. Ježíš se nechal pokřtít od Jana Křtitele v Jordánu. 
27. Herodes o svých narozeninách uspořádal oslavu, kde tančila dcera Herodiady. 

Herodes jí nabídl za tanec cokoliv do poloviny jeho království. 
28. Dcera Herodiady se dle tradice jmenovala Salome. 
29. Herodiada poradila své dceři, aby si za tanec přála hlavu Jana Křtitele na míse. 
30. Tělo Jana Křtitele pohřbili jeho učedníci. 
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ŠPATNÉ VARIANTY 

1. Otec Jana Křtitele se jmenoval Azariáš. 
2. Matkou Jana Křtitele byla Panna Maria. 
3. Jan Křtitel se narodil nedlouho po svatbě svých rodičů. 
4. Anděl se Zachariášovi zjevil na zahradě, kde okopával brambory. 
5. Anděl Zachariášovi řekl: „Baf, to ses lekl, co?“ 
6. Anděl, který mluvil v chrámu se Zachariášem, se jmenoval Garibaldi. 
7. Zachariáš byl němý od setkání s andělem až do porodních bolestí své ženy. 
8. Alžběta se se svým těhotenstvím každému chlubila, protože byla ráda, že bude 

mít dítě brzo po svatbě. 
9. Těsně předtím, než měla Alžběta porodit, šla navštívit spolu s andělem 

Garibaldim svou přítelkyni Pannu Marii. 
10. Alžběta a Panna Maria nebyly příbuzné, ale kamarádky od narození. 
11. Alžběta strávila u své přítelkyně Panny Marie první tři měsíce po porodu. 
12. Když se Panna Maria a Alžběta setkaly, byly tak dojaté, že se zase vidí, že ze 

sebe nedostaly ani slovo. 
13. Týž den, když se Panna Maria setkala s Alžbětou, se narodil Jan Křtitel. 
14. Panna Maria byla hned po setkání s Alžbětou ochotna jí pomoci při porodu. 
15. První Zachariášova slova po devíti letech zněla: „Pochválen buď Hospodin, 

Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.“ 
16. Jan Křtitel se na poušti živil rybami z nádrže v nedaleké oáze. 
17. Jan se oblékal do lněného roucha kajícníka. 
18. V patnáctém roce vlády císaře Tiberia procházel Jan okolí Galilejského jezera a 

kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ 
19. Jan při svém kázání citoval Ježíšovo Horské kázání. 
20. Lidé v zástupech okolo Jana se nechávali pokřtít, protože se už dlouho nemyli. 
21. Jan říkal: „Já vás křtím vodou, ale za mnou přichází někdo silnější než já. 

Nejsem ani hoden, abych rozvázal, co on sváže, a svázal, co on rozváže. On vás 
bude křtít, jako když sopka chrlí lávu a oheň.“ 

22. Herodes dal Jana uvěznit, protože Jan kritizoval jeho zahraniční politiku. 
23. Herodova manželka se jmenovala Salome I. Veliká. 
24. Herodiada Jana Křtitele nenáviděla, protože ho tajně milovala, ale on ji odmítl. 
25. Když byl Jan Křtitel ve vězení, Ježíš činil zázraky. Jan Křtitel z vězení utekl a šel 

se Ježíše zeptat: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ 
26. Ježíš se nechal pokřtít od Jana Křtitele v Galilejském jezeře. 
27. Herodes na svůj svátek svatého Heroda uspořádal oslavu, kde tančila dcera 

Herodiady. Herodes jí nabídl za tanec cokoliv do poloviny jeho království. 
28. Dcera Herodiady se dle tradice jmenovala Scholastika. 
29. Herodiada poradila své dceři, aby si za tanec přála mísu exotických indických 

brouků, kterým se říká lidově „hlavičky“. 
30. Herodes Janu Křtiteli uspořádal pohřeb s velkou vojenskou přehlídkou.  
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