
Desatoro Božích prikázaní 
1. Ja som __ __ __, tvoj __ __ __! Nebudeš mať iných bohov  

okrem mňa, aby si sa im __ __ __ __ __ __.  

2. Nevezmeš Božie __ __ __ __ nadarmo.  

3. Pamätaj, že máš __ __ __ __ __ __ sviatočnéé dni.  

4. Cti svojho __ __ __ __ i svoju __ __ __ __ __.  

5. Ne__ __ __ __ __eš.  

6. Ne__ __ __ __ __ __ __íš.  

7. Ne__ __ __ __ __ __ __eš.  

8. Nebudeš __ __ __ __ __ svedčiť proti svojmu blížnemu.  

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po __ __ __ __ __ __ __ __ svojho 
blížneho.  

10. Nebudeš túžiť po __ __ __ __ __ __ __ svojho blížneho. 

  

1. sv. prijímanie 
Pracovné listy pre deti 
Autori:  

JCDr. ThDr. Miloš Kohútek, PhD.  

sr. M. Faustína, FDC – Mgr. Mariana Zaťková 

1. Doplň Desatoro. 
2. Komu dal Boh 

Desatoro? 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
3. Ako sa volá hora, na 

ktorej dostal Desatoro? 
 
__ __ __ __ __ 

Spytovanie svedomia: 
1. Boh najprv zachraňuje 

a potom dáva 
prikázania. Je Boh 
naozaj mojím 
Záchrancom? 

2. Beriem prikázania ako 
povinnosti alebo ako 
odpoveď vďačnosti? 

3. Uvedomujem si, že 
prikázania ma 
oslobodzujú od 
sebectva? 

4. Koľko krásnych vecí pre 
mňa vykonal Boh? 
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1. prikázanie: Ja som Pán, tvoj Boh! 
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, 
ktorým by si sa klaňal 
Čo žiada Pán Boh v prvom prikázaní? V prvom prikázaní Pán Boh žiada, 
aby sme sa klaňali len jemu a to vyjadrili modlitbou.  

Osemsmerovka s tajničkou: 
 

(Františka Lechnerová) 
 
DESATORO, HOROSKOP, 
LÁSKA, MODLITBA, MOJŽIŠ, 
MÁGIA, NÁDEJ, POKLONA, 
POVERA, PREDNOSŤ, VIERA, 
ZBOŽNOSŤ, ÚCTA 
 
 
 
 

 

Vypíš z osemsmerovky hriechy proti 1. prikázaniu: 

1. úsudok o osude ľudí podľa postavenia hviezd  
= __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
2. čarodejníctvo, kúzelníctvo; čarovné pôsobenie na niekoho; ovládanie 
tajomných učení a rituálov = __ __ __ __ __ 
 
3. viera v nejestvujúce skutočnosti, pochybený kult pravého Boha = __ 
__ __ __ __ __ 

Doplň:  

S__ÄTO__ R__D__Ž – nedôstojné zaobchádzanie so svätou vecou 
(napr. nevhodné prijatie sviatostí)  

Spytovanie svedomia: 
1. Je Boh v mojom živote 

na prvom mieste? Je 
stredobodom môjho 
života, myslenia, 
konania? 

2. Modlím sa rád (rada)? 
3. Modlil(a) som sa 

pravidelne ráno a 
večer? 

4. Nehanbil(a) som sa 
prežehnať pred jedlom 
a po jedle, pred 
chrámom a pred 
krížom? 

5. Neveril som poverám 
(napr. na červené 
šnúrky, čiernu mačku), 
vešteniu, horoskopom? 

6. Spytoval(a) som si 
svedomie každý deň? 

7. Chodil(a) a učil(a) som 
sa pravidelne 
náboženstvo? 

8. Ako som sa správal(a) 
na náboženstve? 

9. Nehanbil(a) som sa, že 
som veriaci(a)? 

10. Čo je mojou modlou? 
Nie som pripútaný(á) 
k veciam? Čomu alebo 
komu venujem čas, 
energiu? Viem sa 
obetovať? 

„Ak Boh je na prvom mieste, 
všetko má svoje miesto.“ 

(sv. Augustín) 
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2. prikázanie: Nevezmeš Božie meno nadarmo 
Čo žiada Pán Boh v druhom prikázaní? V druhom prikázaní Pán Boh žiada, aby 
sme meno Božie a svätých vyslovovali s úctou. 

Krížovka s tajničkou:  
1. Meno prvého človeka  
2. Stvoriteľ neba i zeme 
3. Symbol (prvých) kresťanov 
ICHTIS   
4. Zaviazanie sa Bohu urobiť 
niečo dobré  
5. opak požehnania  
6. označenie osoby  
7. uznanie vážnosti, hodnoty, 
autority niekoho  
8. Meno Ježišovej matky  
9. Meno manžela Panny Márie  
10. Meno matky Panny Márie  
11. Biblia je Božie ...  
12. Meno muža, ktorý dostal 
Desatoro 
13. Meno prvej ženy  
14. Hebr. Boh zachraňuje, 
najsv. Meno  
15. rozhovor s Bohom  
16. Pôvodné meno apoštola 
Petra  
17. Meno mýtnika v Jerichu  
18. Brat Šimona Petra 
19. urážka Boha  
20. Boh je   
21. Neveriaci apoštol  
22. Sviatosť, pri ktorej 
dostávam meno  
23. Hora, na ktorej Boh dal 
Desatoro  
24. Znak našej viery  
25. rozprávať zbytočne alebo ...  
26. Naše mená sú...   
27. Boží dom  
28. postava z kameňa alebo dreva  
29. Menší kostol  
30. prvý pápež  
31. večná blaženosť  
32. zarámované umelecké dielo

    1.       
    2.        
   3.        
    4.       
 5.          
  6.         
 7.          
    8.       
 9.          
  10.         
  11.         
  12.         
    13.       
  14.         
15.           
    16.           17.       

    18.       
  19.         
    20.       
   21.        
    22.       

 23.          
 24.          
  25.         

26.           
    27.       
   28.        
 29.          
   30.        
    31.       
    32.       

Spytovanie svedomia: 
1. Dôveroval(a) som 

Bohu? 
2. Uvedomujem si, že 

ma povoláva byť 
svätým(ou)? 

3. Ďakujem Bohu za 
dar krstu, že som 
Božím dieťaťom? 

4. S láskou robím 
znamenie kríža – 
prežehnám sa – tak 
beriem Božie meno 
na seba? 

5. Poznám dátum 
krstu? 

6. Viem, čo znamená 
moje meno? Kto je 
môj krstný patrón? 
Poznám jeho 
životopis? 

7. Viem sa niekedy 
zrieknuť filmu, hry 
s počítačom alebo 
obľúbenej činnosti 
kvôli Bohu? 

8. Nenadával(a) som 
niekomu menami 
zvierat a ľudí? 

9. Nehrešil(a) som 
oplzlé slová? 

10. Nevyslovoval(a) som 
Božie meno, meno 
Panny Márie a mená 
svätých nadarmo? 

11. Dodržal(a) som 
sľub? 
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3. prikázanie: Pamätaj, že máš svätiť 
sviatočné dni 
Čo žiada Pán Boh v treťom prikázaní? V treťom prikázaní Pán Boh žiada, 
aby sme v nedeľu telesne odpočívali, dušu posilňovali a zúčastnili sa na 
svätej omši. 

  

Spytovanie svedomia: 
1. Nedeľa je dňom, kedy 

ďakujem za všetky dni 
v týždni, nie je dňom, 
kedy mám všetko 
„vymazať“. Viem 
skutočne oddychovať?  

2. Ako trávim deň chvály? 
Som prítomný(á) na 
Eucharistii – 
„vďakyvzdaní“? 

3. Bol(a) som v nedeľu 
a v prikázaný sviatok 
na celej svätej omši? 

4. Bol(a) som v kostole 
pozorný(á), nehral(a) 
som s inými, 
nevyrušoval(a) som? 

5. Zapájal(a) som sa 
do modlitieb a spevu pri 
sv. omši? Miništrujem? 

6. Žul(a) som v kostole 
žuvačku? 

7. Behal(a) som po kostole? 
8. Počas sv. omše nie som 

mimo kostola? 
9. Viem sa niekedy 

zrieknuť filmu, hry 
s počítačom alebo 
obľúbenej činnosti kvôli 
Bohu? 

10. Ako svätím nedeľu 
a prikázaný sviatok? 
Zdržiavam sa ťažkej 
fyzickej práce? 
Nenakupujem? 

11. Je nedeľa pre mňa a moju 
rodinu deň odpočinku: 
spoločný obed, návšteva 
príbuzných, výlet... 

12. Okrem sv. omše venujem 
sa aj duchovnému 
čítaniu, pozriem si 
kresťanský film? 

13. Spoločne sa rozprávame 
o Božom slove a kázni? 

Doplň: 

I__A   V  B__HU    

SPO__IŇ 

D__ŠA   M__JA. 
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4. prikázanie: Cti svojho otca a svoju 
matku. 
Čo žiada Pán Boh v štvrtom prikázaní? V štvrtom prikázaní Pán Boh 
žiada, aby sme si uctili rodičov, starých rodičov a predstavených.  

Rozlúšti zašifrovaný text zo Svätého písma a povzbudenie od pápeža 
Františka:  

Šifra: 
  

 

 

 

 

 

«Deti, posluchajte________________svojich 

rodicov_______________v Pánovi, lebo je to 

spravodlive __________________.  

cti_________ svojho otca__________ i matku________, 

to je prvé prikazanie_______________ s prisľúbením: Aby 

ti dobre__________ bolo a aby si 

dlho____________ zil_________ na zemi. A vy, 

otcovia_______________, nedráždite svoje deti_________ 

k hnevu, ale vychovavajte__________________ ich 

prisne______________ 

a napominajte_________________ ich v Pánovi» (Ef 6, 1-

4). 

Ctiť si rodicov______________ vedie k dlhému, 

stastnemu_____________ životu. Slovo „byť 

stastny___________________“ sa 

v desatore________________ objavuje jedine v spojitosti so 

vzťahom k rodicom_____________. 

(pápež František)  

a b c d e f g h i j k l 

a á b c č d e é f g h i í j k l 

m n o p r s t u v y z 

m n o p r s š t u ú v y z ž 

Spytovanie svedomia: 
1. Ďakujem Bohu za 

rodičov a celú rodinu? 
2. Preukazujem im lásku, 

úctu a poslušnosť? 
3. Odvrával(a) som otcovi 

a mame? 
4. Bol(a) som úctivý(á) k 

starým rodičom?  
5. Bol(a) som 

neposlušný(á), hneval(a) 
som sa na iných? 

6. Pomáhal(a) som doma, 
(nielen) keď ma o to 
požiadali? 

7. Bol(a) som trucovitý(á)? 
8. Viem odprosiť rodičov? 
9. Dám si predsavzatie, že 

nikdy neurazím rodičov! 
10. Hádal(a) a bil(a) som sa 

so súrodencami a 
vysmieval(a) som sa z 
nich? 

11. Správal(a) som sa slušne 
a s úctou voči kňazom, 
katechétom, učiteľom a 
vychovávateľom? 

12. Plnil(a) som si 
svedomito školské 
povinnosti? 

13. Dával(a) som pozor na 
vyučovaní? 
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5. prikázanie: Nezabiješ! 
Čo žiada Pán Boh v piatom prikázaní? V piatom prikázaní Pán Boh žiada, 
aby sme si telesný a duchovný život vážili a nikomu neškodili ani na tele, 
ani na duši.  

ÚLOHY: 

Vyfarbi obrázky, ktoré oslavujú život a prečiarkni tie, ktoré sú proti životu. 

Podľa obrázkov napíš krátky príbeh, použi pritom otázku č. 6 zo spytovania 
svedomia: 

  

  

 

 

Osemsmerovka s tajničkou: 

BITKA, FAUL, ODPAD, TÝRANIE, 
VOJNA, VRAŽDA, ZABITIE, 
ZDRAVIE, ŠIKANA, ŠPORT, ŽIVOT 
  

Spytovanie svedomia: 
1. Uvedomujem si, že život je 

Boží dar, ktorý nemôžem 
zničiť ani poškodiť? 

2. Ďakujem Bohu za dar života 
a zdravia? 

3. Bol(a) som voči súrodencom a 
spolužiakom priateľský(á) a 
pomáhal(a) som slabším? 

4. Nebil(a) som sa so 
súrodencami, spolužiakmi? 

5. Nevysmieval(a) som sa im, 
nenadával(a) som im? 

6. Nepomstil(a) som sa iným? 
Nehnevám sa, viem sa 
ovládať, hlavne pri hre a pri 
športe? Úmyselne som 
nefauloval(a)? 

7. Dodržiaval(a) som 
bezpečnostné a dopravné 
predpisy? Zbytočne 
neriskujem? 

8. Dávam pozor na svoje zdravie 
a na zdravie iných? Posilňujem 
ho športom, správnou 
životosprávou? Neprejedám 
sa? Viem sa postiť? 

9. Pomáham starším a chorým? 
Nevysmievam sa z nich? 

10. Neničil(a) som prírodu? 
11. Netýral(a) som zvieratá? 
12. Pravidelne sa starám o svoje 

domáce zvieratá alebo 
rastliny? 

13. Správne sparujem odpad? 
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6. prikázanie: Nezosmilníš! 

9. prikázanie: Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke 
svojho blížneho. 
Čo žiada Pán Boh v šiestom prikázaní? V 
šiestom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme v 
myšlienkach, rečiach a správaní boli cudní a 
mravní. 

 Čo žiada Pán Boh v deviatom prikázaní? 
V deviatom prikázaní Pán Boh žiada od 
manželov, aby sa milovali a boli si verní.  

Doplň samohlásky a dostaneš veľmi cennú radu. 

Prostriedky ako si udržať čisté srdce, dušu a telo – priraď k obrázkom: 

  

P R   R  Z H  V  R  , 

P R  C   A  Z  B  V  

P  M  T  J  N   B O Ž 

I U  P R  T  M N  S Ť ! 
Spytovanie svedomia: 
1. Ako sa prejavuje láska? 

Vo vernosti, v prijímaní 
a v milosrdenstve. 
Prežívam ju tak? Alebo 
som sebecký(á)? 

2. Nepočúval(a) a 
nehovoril(a) som nečisté 
slová a žarty? 

3. Nepozeral(a) som neslušné 
obrázky a filmy? 

4. Nenavádzal(a) som iných 
na zlé? 

5. Pre chlapcov: Vážim si 
dievčatá a ochraňujem ich? 

6. Pre dievčatá: 
Neprovokovala som 
chlapcov? 

7. Ďakujem Pánu Bohu za 
svoje telo, ktoré je 
chrámom Ducha Svätého? 

8. Modlím sa za našu rodinu?  
9. Teším sa, že mám 

súrodencov? Nežiarlim na 
nich? 

10. Uvedomujem si, že rozvod 
je porušenie manželského 
sľubu? Neschvaľujem ho? 

Úcta k Panne Márii, 
 
 
 
 
 
Pravidelné prijímanie sviatosti 
zmierenia a Eucharistie. 
 
 
 
 
 
Odmietanie pokušení. 



1- sv. prijímanie     Pracovné listy pre deti 

   8 

7. prikázanie: Nepokradneš! 
Čo žiada Pán Boh v siedmom prikázaní? V siedmom prikázaní Pán Boh 
žiada, aby sme si povinnosti svedomite vykonávali a aby sme si majetok 
iného vážili.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osemsmerovka s tajničkou:                                                                        . 
 
 
HAZARD, KRÁDEŽ, LÚPEŽ, 
MAJETOK, PODVOD, 
ZÁVISŤ, ÚPLATKY, ÚŽERA 
  

Spytovanie svedomia: 
1. Svedomito 

a zodpovedne pracujem 
a tak získavam peniaze, 
za ktoré si kúpim, čo 
potrebujem?  

2. Ako hospodárim 
peniazmi? Nekupujem 
zbytočnosti? Viem 
šetriť? Sporím si? 

3. Nepodvádzal(a) som, 
aby som mal z toho zisk 
(napr. pri písomke, aby 
som mal dobrú 
známku)? 

4. Viem sa podeliť? Som 
štedrý(á)? 

5. Neukradol(a) som 
niečo? 

6. Nepoškodil(a) som 
úmyselne svoje alebo 
cudzie veci? 

7. Nebral(a) som cudzie 
veci, hračky bez 
dovolenia? 

8. Neničil(a) som školský 
majetok alebo 
pomôcky? 

9. Cudzie veci som vždy 
vrátil(a)? 



1- sv. prijímanie     Pracovné listy pre deti 

   9 

8. prikázanie: Nebudeš krivo svedčiť proti 
svojmu blížnemu! 
Čo žiada Pán Boh v ôsmom prikázaní? V ôsmom prikázaní Pán Boh žiada, 
aby sme hovorili len pravdu a dobré meno iného chránili.  

Spytovanie svedomia: 
1. Hovorím vždy pravdu? 
2. Uvedomujem si, že 

tam, kde je klamstvo, 
niet lásky? 

3. Sv. Jakub hovorí, že 
ohovárač a klebetnica 
sú ľudia, ktorí 
zabíjajú. Hovoril(a) 
som zle o iných? 

4. Klamal(a) som? 
5. Prezradil(a) som 

zverené tajomstvo? 
6. Dodržal(a) som, čo 

som sľúbil(a)? 
7. Pretvaroval(a) som sa? 
8. Žaloval(a) som? 
9. Nemlčím pri hriechu 

iných? 
10. Nechcem byť všade 

prvý(á) i za cenu 
hriechu? 

11. Posudzoval(a) som 
druhých? 

12. Chválil(a) som 
druhých, aby som mal 
z toho výhody? 

13. Ako používam médiá? 
Nešírim zbytočné 
alebo nepravdivé 
správy – hoax? 

14. Viem sa ospravedlniť, 
odprosiť? 
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10. Nebudeš túžiť po majetku svojho 
blížneho 
Čo žiada Pán Boh v desiatom prikázaní? V desiatom prikázaní Pán Boh žiada, 
aby sme sa uspokojili s tým, čo máme.  

Osemsmerovka s tajničkou: 

 

DOBRÉ SKUTKY, KRÁDEŽ, LÚPEŽ, MAJETOK, MILOSRDENSTVO, 
NIČIŤ, PODVOD, POHŔDANIE, POKORA, POMOC, PRAVDA, 
PRÁCA, PÝCHA, SPOKOJNOSŤ, SRDCE, TÚŽBA, VRÁTIŤ, ZÁVISŤ, 
ŠKODA, ŠTEDROSŤ, ŽIADOSTIVOSŤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spytovanie svedomia: 
1. Uvedomujem si, že 

kto som a čo mám je 
darom od Boha? Ježiš 
Kristus za mňa  a za 
moje hriechy zaplatil 
svojou krvou. 
Ďakujem mu za to? 

2. Nie som sebecký(á)? 
3. Aké sú moje túžby? 

Túžim po večnom 
živote alebo nádej 
vkladám do ľudí 
a vecí? 

4. Netúžim druhých 
ovládať? Viem 
s radosťou poslúžiť 
druhým? 

5. Chcem mať vždy 
všetko, čo majú 
ostatní, aj keď to 
nepotrebujem? 

6. Neodhováram od 
kamarátstva iných? 

7. Nepovažoval(a) som 
iných za hlúpych? 

8. Priznal(a) som sa k 
zlému skutku? 

9. Neželal(a) som 
niekomu chorobu 
alebo iné nešťastie? 

10. Mám súcit s druhými? 
11. Uvedomujem si, že 

som hriešny(a)? 
12. Nepovyšujem sa nad 

druhých? 


