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Zdroje : 

2. Moj. 1 a 2; 
Patr. a proroci., 

str. 241-251 
 

Veršík na 
zapamätanie 

„Každý duch nech 
chváli 

Hospodina!“ 
Žalm 150:6 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že Boh 
vládne a chráni 

svoje deti. 
Cítiť radosť, že 

Boh je s nimi 
stále. 

Reagovať 
chválou Boha, za 

to, že je stále  
s nimi. 

 
Hlavná 

myšlienka 
„Boha 

oslavujeme, keď 
mu ďakujeme za 

jeho ochranu.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEĎ KROKODÍLY PRIŠLI 
O VEČERU 
 
Téma na tento mesiac 
 Tým, že Boha oslavujeme, vyjadrujeme mu, že ho 
milujeme. 
 
Biblická lekcia v skratke  

Boh požehnal Izraelitov v Egypte. Keď sa Izraelitom 
darilo, začali sa Egypťania obávať ich sily a zotročili ich. 
Prostredníctvom faraóna sa Satan snažil zabrániť Izraelitom, aby 
ich počet narastal. Faraón prikázal, aby boli zabití všetci 
novorodení chlapci. Mojžišova matka tri mesiace ukrývala svoje 
dieťa a potom ho vložila v košíku do rieky. Našla ho princezná 
a adoptovala si ho za svojho syna. Princezná poslala Miriam, 
Mojžišovu sestru, aby našla niekoho, kto by sa staral o malého 
Mojžiša.  Miriam priviedla jeho matku. Mojžišova matka ho 
naučila, ako uctievať Boha. Mojžiš sa na faraónovom dvore 
odmietol sa pokloniť egyptským bohom. Neskôr zabil 
Egyptského dozorcu, ktorý bil dvoch Izraelitov; avšak potom ho 
chceli zabiť.  

 
Táto lekcia je o uctievaní. 
Jochebed sa modlila za ochranu svojho syna a jej prosby boli 
vypočuté. Boh zostával s Mojžišom na faraónovom tróne 
a pomáhal mu odolávať pokušeniam. Napriek tomu, že bol 
Mojžiš na úteku, pretože zabil Egypťana, Boh bol s ním 
a ochraňoval ho. 
 
Obohatenie učiteľa 

„Aký ďalekosiahly bol vplyv tejto jednoduchej Izraelskej 
ženy v cudzom prostredí, vo vyhnanstve a v otroctve! Mojžišov 
ďalší život a jeho významné vodcovské  poslanie medzi Izraeli 
tmi svedčí o dôležitosti vplyvu kresťanskej matky. Ona 
ovplyvňuje myšlienkový a povahový vývoj detí a pripravuje ich 
nielen pre život časný, ale aj život večný..... Výchovu a vzdelanie 
by mali rodičia už v najútlejšom veku zameriavať na to, aby sa 
z ich detí stali kresťania. Deti nám neboli zverené do opatery 
preto, aby zdedili trón nejakej pozemskej ríše, ale aby naveky 
boli dedičmi Božieho kráľovstva. (Patriarchovia a proroci str. 
244) orig.    
 
Dekorácia miestnosti 
Vyrob nástenku, ktorá bude znázorňovať egyptské hieroglyfy 
a nejaké zaujímavosti starobylého Egypta, ako napríklad chrámy 
a pyramídy. Pridaj 10 kruhov s obrázkami desiatich rán. Vytvor 
miesto pre trón, kde môže Mojžiš stretnúť faraóna. Použi  scény 
z prírody pre dieťatko Mojžiša , na ilustráciu  desiatich rán  a 
horiaceho kra.  



                                                                                                     UCTIEVANIE 
 
   

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehľad programu 
 

 ČASŤ LEKCIE MINÚTY AKTIVITY POMÔCKY 
 Privítanie postupne Privítaj žiakov vo 

dverách, vypočuj si ich 
radosti/starosti 
 

 
 

1 Prípravné aktivity do 10 min. A. Denná ochrana ochranné oblečenie, Biblia, 
krabica 
 

   B. Ochranný štít noviny, veľký kartón  
 

* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 
Spevník 
Misia 
Zbierka 
Modlitba 

žiadne 
Sing for Joy 
 
nádoba 
malý košík, prúžky papiera, 
ceruzky 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu biblické kostýmy, trón 
   Veršík na zapamätanie žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Záväzok k štúdiu Biblie Čierny papier, biely papier, 

ceruzky, lepidlo,  
Sing for Joy 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min A .Rodina z odtlačkov 
prstov 
 
B. Anjel strážny 

papier, prstové farby, ceruzky  
 
 
visačky na dvere v tvare anjela 
(str. 141), voskovky / fixky, 
nožnice, Biblie 
 

*Modlitby a chvály môžu byť zaradené do programu kedykoľvek. 



         VYUČOVANIE LEKCIE 
 

Privítanie 
Privítaj deti už vo dverách. Opýtaj sa, ako sa mali v uplynulom týždni - 
z čoho majú radosť, aké majú starosti. Vypočuj si veršík z minulého týždňa 
a povzbuď deti, aby sa podelili o skúsenosti z predchádzajúcej lekcie. Začni 
s nimi robiť prípravné aktivity podľa vlastnej voľby. 
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    Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  

A. Denná ochrana 
Vlož oblečenie do krabice. Bibliu polož na spodok krabice. Opýtaj sa: Načo 
tieto veci používame? Čo by sa stalo, keby sme tieto veci nemali? Opíš 
situáciu, kedy by to bolo nebezpečné, alebo bolestivé. Vytiahni Bibliu ako 
poslednú. Ako nás Biblia môže ochrániť? (Dáva nám návod, ako máme 
žiť.) 

             Zhrnutie 
Opýtaj sa: Dokážete si spomenúť na ďalšie veci, ktoré denne používame, 
a ktoré nás ochraňujú? Aká je najdôležitejšia ochrana, ktorú máme? 
(Ochrana, ktorú získavame čítaním Biblie. Pomáha nám poznať čo je správne 
a čo nie.) V našom dnešnom príbehu budeme počuť, ako Boh pomohol 
mamičke ochrániť jej syna. Boh aj dnes stále chráni deti, a my sa mu za 
to chceme poďakovať. A to ma vedie k dnešnej myšlienke: 

  
 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ MU ĎAKUJEME ZA JEHO 

OCHRANU.    
                           Povedzte to spolu so mnou. 

 
 B. Ochranný štít 

 Vyber si dobrovoľníka, ktorý ti bude pomáhať.  Každému dieťaťu daj 
novinový papier, a povedz, aby ho pokrčili a urobili z neho malú guľu. 
Povedz: Keď napočítam do tri, hoďte všetky papierové gule do (meno 
dobrovoľníka). Začni počítať do troch. Po čísle dva, maj pripraveného 
dobrovoľníka, ktorý povie: Prepáčte. Na niečo ste zabudli. Nech tvoj 
pomocník postaví veľký kus kartónu (alebo ochranný predmet) pred 
dobrovoľníka. Pokračuj v počítaní.  

              Zhrnutie 
 Opýtaj sa: Čo ste si mysleli, keď som vás požiadala, aby ste hodili 
papierové gule do (meno)? Ako ste sa cítili, keď bol (meno) chránený 
kartónom? Dokážete si spomenúť na veci, ktoré používame a ktoré nás 
každý deň ochraňujú? (Oblečenie nás chráni pred teplom a pred zimou. 
Topánky chránia naše nohy. Dáždnik nás chráni pred dažďom.) Každý deň 
používame veľa ochranných predmetov. V našom dnešnom príbehu sa 
naučíme, ako Boh pomohol mamičke ochrániť jej dieťa. Boh stále, aj 
dnes, chráni deti. A to nás vedie k dnešnej hlavnej myšlienke:  

 
 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ MU ĎAKUJEME ZA JEHO 

OCHRANU.                                                       
    Povedzte to spolu so mnou. 

Potrebuješ:  
- ochranné 
oblečenie 
(gumené 
rukavice, 
klobúk, 
dáždnik, 
pracovnú 
obuv, atď) 
- Bibliu 
- krabicu          

Potrebuješ:  
- noviny 
- veľký kus  
  kartónu alebo 
  deku         



       
 
 

 * Modlitby a chvály  
 
Spoločenstvo 
Zreprodukuj radosti a starosti detí, tak, ako ti ich porozprávali pri príchode (ak sa ti to hodí). 
Vyhraď si čas na zdieľanie sa z lekcie z minulého týždňa a zopakujte si veršík 
z predchádzajúcej lekcie. Neprehliadni narodeniny alebo zvláštne udalosti. Zvlášť srdečne 
privítaj návštevu. 
 
Návrh piesní   
„Come and Praise the Lord Our King“ (Sing for Joy, No. 5) 
„Praise Him, Praise Him“ (Sing for Joy, No. 12) 
„God Is So Good“ (Sing for Joy, No. 12) 
„Come Into His Presence“ (Sing for Joy, No. 14) 
„Phillippians 4:4“(Sing for Joy, No. 23) 
 
 
Zbierka 
Povedz: Na niektorých miestach sveta sú ľudia, ktorým je potrebné 
pomôcť. Do takýchto krajín prichádzajú misionári. Ako môžeme 
my pomôcť ľuďom, žijúcim v týchto krajinách? (Tým, že im 
pošleme misionárov) Nemusíme čakať, kým vyrastieme, aby sme 
mohli pomáhať. Môžeme pomôcť aj teraz a to tým, že dávame dary 
do zbierky.   
 
Modlitba 
Každému dieťaťu daj papier a ceruzku. Nech napíšu meno niekoho, pre 
koho by chceli Božiu ochranu a nech dajú tieto papiere do nádoby. Môže 
to byť priateľ, niekto z rodiny, alebo niekto chorý. Zhromaždi deti okolo 
nádoby na modlitbu. V modlitbe umožni všetkým deťom povedať meno 
toho, koho napísali na papier. .Ukonči poďakovaním Bohu za jeho 
ochranu a starostlivosť.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- malý košík alebo  
  inú nádobu 
- kúsky papiera 
- ceruzky 

Potrebuješ:  
- nádobu na    
  zbierku 
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Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
 
Postavy: faraón, faraónov radca, slúžka princeznej, Miriam, Princezná, 
Amram, Jochebed, Áron, Mojžiš ako mladý muž, dvaja hádajúci sa 
Izraeliti.  
V malej skupine môžu hrať deti viacero postáv. 

Príprava scény:  
Povedz: Izraeliti boli v Egypte skoro 400 rokov. Napriek tomu, že boli sluhami faraóna, 
Boh na nich dával pozor, a ochraňoval ich. Poďme počúvať na faraónov dvor, čo má za 
plány.  
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
 Faraón, kráľ Egypta, sa bál.(Faraón sedí na tróne, vystrašene pozerá, rozpráva sa 
s radcom.) Počet Izraelitov narastal. Keby naďalej rástla ich sila, mohli by sa vzbúriť 
a ovládnuť krajinu. Preto sa faraón so svojim radcom rozhodli, že nechajú zabiť všetkých 
novorodených Izraelských chlapcov. Jochebed a Amram boli zdesení a smutní. (Jochebed 
a Amram sa na seba predesene pozerajú. Jochebed drží bábiku.) Jochebed sa práve narodil 
malý chlapček. Boh zasľúbil, že pošle niekoho, kto vyvedie jeho ľud z otroctva. Nechceli, aby 
ich dieťa zomrelo. Možno ich dieťa malo byť tou osobou.  
Tri mesiace ukrývali malého Mojžiša v dome, ale čoskoro začal byť príliš hlučný. (Jochebed, 
Amram, a Miriam sa pokúšajú utíšiť malého Mojžiša. Potichu sa pohybujú okolo neho.) 
Rodina sa modlila a prosila Boha o pomoc.  (Amram, Jochebed, Miriam a Áron kľačia na 
kolenách.)  
Ako sa modlili, Boh im dal plán. „Uložíme Mojžiša do rieky,“ povedala Jochebed. „Vložíme 
ho do košíka natretého smolou, takže bude plávať.“  (Jochebed berie košík a natiera ho 
zvonka smolou.) „Ja budem stáť blízko, a budem dávať pozor, aby sa košíku nič nestalo,“ 
povedala Miriam. (Miriam sa pozerá Jochebed cez plece.) 
(Jochebed sa modlí; potom vkladá dieťatko Mojžiša do rieky.) Jochebed vložila svojho syna 
v košíku do rieky Níl. Vložila košík do vody na mieste, kde rástla trstina, takže košík 
nemohol odplávať. Každý deň chodila Miriam kontrolovať košík. (Miriam stojí blízko a hľadí 
na košík.) Jochebed sa každý deň mnoho krát modlila, aby Boh ochraňoval Mojžiša.  
Jedného dňa sa prišla do  rieky kúpať faraónova dcéra. Uvidela košík. (Princezná prichádza 
v sprievode a ukazuje na košík) „Čo je to tam v trstine?“, spýtala sa. „Prosím vás, prineste mi 
to.“ (Slúžka nesie košík princeznej.) Princezná zodvihla vrchnák a Mojžiš začal plakať. 
(Princezná otvára košík, vyberá bábiku a hojdá ju v náručí.) Princezná sa usmiala. „Toto je 
jedno zo židovských detí. Nezomrie ako ostatní. Ja ho zachránim a vezmem si ho za vlastného 
syna.“  Miriam bežala k princeznej. Opýtala sa: „Chceli by ste, aby som preňho našla 
židovskú pestúnku, ktorá by ho pre vás vychovala?“ (Miriam „rozpráva“ s princeznou.) „Áno, 
prosím ťa.“, povedala princezná. (Miriam uteká za Jochebed.) Miriam rýchlo utekala za 
mamou. (Obidve, mama aj Miriam bežali naspäť.) Keď Jochebed prišla, princezná povedala. 
„Prosím ťa, vezmi si toto dieťa, a vychovaj ho pre mňa. Budem ti za to platiť.“  
Mohli si ponechať dieťa a boli za to platení! „To je zázrak“, povedala Jochebed. „Skutočný 
zázrak“, povedal Amram, otec dieťatka. „Boh musí mať pre toto dieťa zvláštny plán. Budem 
ho učiť o Bohu, ktorý je v nebi, skôr ako pôjde bývať ku princeznej. Poďakujme sa hneď 
teraz Bohu. (Rodina kľačí a modlí sa.) Princezná nechala dieťa s jeho rodinou, až kým  
 

Potrebuješ: 
- kostýmy  
  biblických  
  postáv 
- trón 
- košík 
- dieťa (bábiku) 



 
mal 12 rokov. Počas týchto 12 rokov Jochebed a Amram učili Mojžiša o Bohu a jeho ľuďoch. 
A každý deň Mojžišova rodina ďakovala Bohu za to, že ho zachránil tak zvláštnym 
spôsobom. Konečne nadišiel deň, keď mal ísť Mojžiš bývať do paláca. Život na kráľovskom 
dvore bol úžasný. Mojžiš sa naučil mnoho vecí, no nikdy nezabudol na Boha. (Princezná 
ukazuje mladému Mojžišovi okolie.)  
Keď mal Mojžiš 40 rokov, išiel sa pozrieť medzi Izraelitov. Zbadal tam Egypťana, ktorý bil 
Izraelitu. Mojžiš sa veľmi nahneval. Poobzeral sa okolo, či ho nikto nevidí. Potom zaútočil 
a zabil Egypťana. Ďalší deň zbadal dvoch Izraelitov, ako sa hádajú. Keď im povedal im aby 
prestali, opýtali sa ho, či ich chce tiež zabiť. Mojžiš sa začal báť. Ak sa faraón dozvie o tom, 
že zabil Egypťana, vezme mu život.  Tak Mojžiš utekal do mediánskej zeme. Ostal tam 
mnoho rokov. (Mojžiš uteká)  Ale Boh neprestal milovať Mojžiša. Boh ho chránil a dával 
naňho pozor po všetky tie roky. Boh mal s Mojžišom plán. A Mojžiš poslúžil Bohu veľmi 
zvláštnym spôsobom.  
   
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Čo by vaša rodina robila, keby ste sa dozvedeli, 
že všetci novorodení chlapci majú byť hodení do rieky a majú byť utopení? Čo si 
myslíte, že ako prvé prešlo Miriam mysľou, keď uvidela princeznú? Ako myslíte, že sa 
cítila rodina, keď zistili, že sa Mojžiš môže vrátiť domov a keď vedeli, že dieťa je 
v bezpečí? (šťastne, vďačne, uľavilo sa im) Boh sa postaral o Mojžiša, a postará sa aj 
o teba a o mňa. Poďme sa mu modlitbou poďakovať za jeho ochranu. Pamätajte si 
dnešnú myšlienku:  
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ MU ĎAKUJEME ZA JEHO 
OCHRANU.                                                       

    Povedzte to spolu so mnou. 
     

 
Verš na zapamätanie 
Použi nasledovné pohyby a opakuj verš, pokiaľ ho deti budú vedieť. 
 
Každý duch opíš rukami veľký oblúk 
nech chváli  zatlieskaj 
Hospodina! ukáž hore 
Žalm 150:6 dlane spolu, potom otvoriť 
 
 
 

Štúdium Biblie  
Povedz: Boh zasľúbil, že nás bude chrániť. Prečítajme si, čo hovorí Biblia o tom, čo pre nás 
Boh spraví. Vytvor páry z detí ktoré vedia – nevedia čítať, alebo nech dospelý pomôže, ak 
bude potrebné. Nechaj deti nájsť jednotlivé texty, prečítať ich a odpovedať na otázku.  
 
1. Žalm 32: 7-77      Čo Boh zasľúbil, že bude robiť? (Strážiť a učiť nás)  
2. Žalm 40:11          Čo nám Boh dáva, aby nás ochránil? (lásku a pravdu) 
3. Ján 17: 11            Za koho sa Ježiš modlil  k svojmu otcovi? (Za tých, ktorí prídu po ňom.)      
                                 Kto sú to? (Ty a ja – jeho  nasledovníci)  
4. Žalm 34:7  Čo robia anjeli? (Stoja blízko ľudí a chránia ich.)              
 

Potrebuješ: 
- Biblie 
 



 
 Zhrnutie 
     Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: 

Akú majú tieto verše súvislosť? Áno, Boh nás chce chrániť, ale my 
musíme počúvať jeho pravdy a rady. Ako to môžeme robiť?  
(Pravidelne študovať Bibliu a modliť sa každý deň.) Vedeli ste, že Ježiš 
sa za vás modlil ešte skôr, ako ste sa narodili? Uvažovali ste o tom 
niekedy? Je to iné, keď viete, že vám Boh dáva špeciálnu ochranu. Ježiš 
je pripravený poslať svojich anjelov, aby na vás dávali pozor. 
Povedzme spolu dnešnú myšlienku:  
  

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ MU ĎAKUJEME ZA JEHO 
OCHRANU.                                                       

     

3  
    Aplikácia lekcie 

Záväzok k štúdiu Biblie 
 Opýtaj sa: Čo sme sa počas nášho štúdia Biblie naučili o Božej 
ochrane? Poskytni čas na odpovede. Jeden zo spôsobov, ako nás chráni, je 
prostredníctvom svojho Slova, Biblie. Biblia nám dáva rady do života. 
Ktoré veci nás oddeľujú od toho, aby sme trávili čas s Bohom? Poskytni 
čas na diskusiu. 
Daj každému dieťaťu list čierneho papiera a o niečo menší list bieleho 
papiera. Nech deti zlepia papiere a preložia ich na polovicu, aby vytvorili 
knihu. Čierny papier je obal. Povedz: Toto je rekord štúdia Biblie. Ak 
chcete tráviť každý deň čas s Ježišom, rozhodnite sa, ktorý čas je pre to 
najvhodnejší a napíšte na obal: Budem tráviť čas s Ježišom každý deň 
od ------------ do -------------- . Potom sa podpíšte. Každý deň počas tohto 
týždňa zapíšte čas, ktorý ste strávili s Ježišom, keď ste čítali Bibliu alebo 
sa modlili.     
 
 Zhrnutie 
  Opýtaj sa: Kde vo vašom byte je najlepšie miesto na to, aby si mal 
svoj čas s Bohom? Ktorý čas je na to najlepší? Prečo sa chcete modliť 
a čítať Bibliu?  Prečo dodržiavanie Božích rád z Biblie dáva zmysel? (Boh 
chce, aby sme boli zdraví a šťastní. On nás miluje a vyžaduje od nás, aby sme 
robili veci, ktoré nás urobia šťastnými a udržia nás v bezpečí.) Zaspievajme 
si spolu „Zašepkaj modlitbu ráno“. Potom si povedzme dnešnú hlavnú 
myšlienku:  
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ MU ĎAKUJEME ZA JEHO      
OCHRANU.                                                       

 
 

 
 
 

Potrebuješ: 
- čierny papier 
- biely papier  
- ceruzky 
- lepidlo 
*Sing for Joy 
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    Zdieľanie sa 
A. Rodina  odtlačkov prstov 

Povedz: Dnes si urobíme rodinu z odtlačkov prstov. Namočte svoj prst do farby 
a potom odtlačte na papier. Aby ste vyrobili postavu, odtlačte raz prst tam, kde bude 
hlava, raz tam, kde má byť telo, a dva razy tam, kde budú nohy a kde budú ruky. Keď 
farba zaschne, pridajte pastelkou oči, nos a ústa. Vyrobte si vlastnú, alebo vymyslenú 
rodinu. 
  
Zhrnutie 
Nechaj deti ukázať ich „rodiny“. Opýtaj sa: Prečo je rodina dôležitá? (Pomáha, dáva na nás 
pozor) Ktoré veci pre nás robí rodina? Poskytni čas na diskusiu. Zdôrazni, že rodina nás 
chráni. V našom dnešnom príbehu sa zbabelý kráľ pokúšal zabiť dieťatko Mojžiša, ale 
Pán Boh jeho matke a sestre pomohol nájsť spôsob, ako ho ochrániť. Boh nás aj dnes 
chráni. Vezmite si svoju rodinu z odtlačkov prstov domov, a ukážte ju niekomu, keď mu 
budete rozprávať o tom, ako Boh ochraňoval Mojžiša a ako Boh ochraňuje aj dnes ľudí. 
Nezabudnite mu povedať aj našu dnešnú hlavnú myšlienku:  
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ MU ĎAKUJEME ZA JEHO      
OCHRANU.                                                       

 
B. Anjel strážny 
Vopred si priprav visačky na dvere tak, aby si mal pripravenú pre každé 
dieťa jednu. (Pozri str. 141) Nech deti vystrihnú visačky a napíšu na ne 
pod anjela text Žalmu 34:7. Vyfarbite a vyzdobte anjela. Rozdeľ deti na 
dve skupiny a povedz: Povedzte svojmu partnerovi, z ktorých vecí 
máte strach. Váš partner nech vám odpovie čítaním Božieho 
zasľúbenia v Žalme 34:7. Potom si vymeňte úlohy. Povedzte svojmu 
partnerovi o tom, keď ste cítili, ako vás Boh chránil.  
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Chcel by nám niekto povedať, čoho sa obáva? Ako môžeme vedieť, že Boh 
bude s nami, keď sa bojíme? (On zasľúbil, že bude s nami.) Vyber dobrovoľníka, ktorý sa 
so skupinou podelí o skúsenosť, keď ho Boh chránil. Nikoho do toho nenúť.)  
Povedz: Môžeme byť veľmi šťastní, že Boh je s nami, nech sme kdekoľvek. Vezmite 
svoju visačku na dvere a niekomu ju dnes darujte. Povedzte mu, ako Boh ochraňoval 
dieťatko Mojžiša a o tom, že bude ochraňovať aj vás. Povedzme spolu našu dnešnú 
myšlienku:  
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ MU ĎAKUJEME ZA JEHO      
OCHRANU.                                                       

 
Ukončenie 
Zhromaždi deti do kruhu a poproste Boha , aby vás aj naďalej chránil počas nasledujúcich dní 
a nasledujúceho týždňa.  

 

Potrebuješ: 
- papier 
- prstové farby
- ceruzky  

Potrebuješ: 
- visačky na dvere 
  v tvare  
  anjela (str.141) 
- voskovky/fixky 
- nožnice 
- Biblie 
 
 
-  



                      Materiál pre žiakov 
 

 KEĎ KROKODÝLI PRIŠLI O VEČERU 
Zdroje : 
2. Moj. 1 a 2; Patr. a proroci., str. 241-251.  
Veršík na zapamätanie 
„Každý duch nech chváli Hospodina!“ Žalm 150:6 
Hlavná myšlienka 
„Boha oslavujeme, keď mu ďakujeme za jeho ochranu.“ 
  
Našiel si niekedy skvelú skrýšu, keď ste hrali schovávačku? Také miesto, kde by nikoho 
nenapadlo ťa hľadať? To bolo miesto, aké sa Mojžišova mama pokúšala nájsť..  
 
 Faraón, kráľ Egypta, sa bál. Počet Izraelitov narastal. Preto zvolal svojich radcov. 
„Čo budeme s tými Izraelitami robiť? „, opýtal sa. „Je ich tak veľa, a sú príliš silní. Mohli by 
sa pokúsiť ovládnuť našu krajinu.“ Padlo posledné rozhodnutie, a faraón vydal rozkaz. Všetci 
novorodení Izraelskí chlapci mali byť zabití. Viac nebudú rásť; zahynú.  
 Jochebed a Amram boli zdesení a smutní. Do svojho novorodeného syna vkladali 
úžasnú nádej. Boh zasľúbil, že pošle niekoho, kto vyvedie jeho ľud z otroctva. Možno ich 
dieťa malo byť tou osobou. Nechceli, aby ich dieťa zomrelo! Preto sa rozhodli, že ho ukryjú. 
Tri mesiace ukrývali malého Mojžiša v dome. Ale čoskoro začal byť príliš hlučný. Jochebed 
sa obávali, že vojaci by mohli nájsť chlapčeka. Rodina sa modlila a prosila Boha o pomoc. 
Ako sa modlili, Boh im dal plán. “Uložíme Mojžiša do rieky,“ povedala Jochebed. „Vložíme 
ho do košíka natretého smolou, takže bude plávať.“ 
„Ja budem stáť blízko“, povedala Miriam, Mojžišova veľká sestra. „Budem dávať pozor, aby 
sa košíku nič nestalo,“. Jochebed vložila svojho syna v košíku do rieky Níl. Vložila košík do 
vody na mieste, kde rástla trstina, takže košík nemohol odplávať. Každý deň chodila Miriam 
dozerať na košík, aby sa uistila, že jej malý brat je v bezpečí. Jochebed sa každý deň mnoho 
krát modlila, aby Boh ochraňoval Mojžiša. 
  Jedného dňa sa prišla do  rieky kúpať faraónova dcéra. Uvidela košík. „Čo sa to tam 
v trstine hýbe?“, spýtala sa. „Prosím vás, prineste mi to,“ poprosila svoje slúžky. 
Princeznej hneď košík priniesli. Zodvihla vrchnák a pozrela sa dovnútra. Malý Mojžiš začal 
plakať. Princezná sa usmiala. „Toto je jedno zo židovských detí. Nezomrie ako ostatní. Ja ho 
zachránim a vezmem si ho za vlastného syna.“  Miriam všetko počula. Ponáhľala sa  
k princeznej a opýtala sa: „Chceli by ste, aby som preňho našla židovskú pestúnku, ktorá by 
ho pre vás vychovala?“ „Áno, prosím ťa, to bude dobré,“ povedala princezná. 
Miriam rýchlo utekala za mamou. Keď Jochebed prišla, princezná sa usmiala. „Prosím ťa, 
vezmi si toto dieťa, a vychovaj ho pre mňa,“ povedala. „Budem ti za to dobre platiť. 
A pošlem preňho, keď bude starší.“ Jochebed bola tak šťastná! Mohli si ponechať dieťa  
a dokonca  boli za to platení! „To je zázrak“, vyhlásil Amram. „Boh musí mať pre toto dieťa 
zvláštny plán.“ „Áno!“, odpovedala Jochebed. Budeme ho učiť čo len môžeme o Bohu, ktorý 
je v nebi. Musí vedieť všetko, skôr, ako pôjde bývať ku princeznej. Princezná nechala dieťa 
s Jochebed, až kým mal 12 rokov. Počas týchto 12 rokov Jochebed a Amram učili Mojžiša 
o Bohu a jeho ľuďoch. Ale prišiel deň, keď mal ísť Mojžiš bývať do paláca. Život na 
kráľovskom dvore bol úžasný. Mojžiš sa naučil mnoho vecí, no nikdy nezabudol na Boha.  
 Keď mal Mojžiš 40 rokov, videl Egypťana, ktorý bil Izraelitu. Mojžiš sa veľmi 
nahneval a zabil Egypťana. Ďalší deň zbadal dvoch Izraelitov, ako sa hádajú. Postavil sa 
medzi nich a povedal im, aby prestali.  Otočili sa naňho a opýtali sa: „Chceš aj nás zabiť?“ 
Mojžiš sa začal báť. Vykonal hrozný čin. Faraón by ho mohol za to pripraviť o život. Tak 
Mojžiš utekal do mediánskej zeme. Ale aj tam bol Boh s ním a chránil ho. Boh mal pre 
Mojžiša pripravenú zvláštnu prácu. Čas, ktorý Mojžiš strávil v Mediánskej divočine ho na 
túto prácu pripravil. Boh dáva pozor aj na teba. Myslíš, že má aj pre tvoj život nejaký plán? 



 
  
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Ak je to možné, navštívte rodinu 

s bábätkom, alebo malým dieťaťom 
a niečo spolu urobte. 

• Ako ti dá bábätko vedieť, že je hladné? 
Prečítaj si 2. Moj. 2: 6. Myslíš, že Mojžiš 
mohol byť hladný?  

• Popros Boha, aby požehnal bábätká, 
ktoré poznáš.   

Nedeľa 
• Prečítaj a porozprávaj sa so svojou 

rodinou o 2. Moj. 2: 1-10. Ako 
Mojžišova matka urobila košík vode 
odolným?  

• Nájdi tri veci, ktoré na vode plávajú a tri, 
ktoré sa potopia.  Naplň umývadlo vodou 
a otestuj svoju teóriu. 

• Nakresli košík. Napíš naňho verš na 
zapamätanie. Použi ho, keď budeš svoju 
rodinu učiť verš. 

• Popros Boha, aby naďalej chránil vašu 
rodinu. 

 Pondelok 
• Počas pobožnosti si spoločne prečítajte 

a porozprávajte sa o Žalm 32: 7-11. Kto 
chráni vašu rodinu? Prečo? Požiadaj 
niekoho, aby ti povedal, ako ho Boh 
niekedy chránil. 

• Miriam ukryla a strážila dieťatko 
Mojžiša. Zahraj sa s rodinou na 
schovávačku.    

• Mojžišovi rodičia boli sluhovia. Nakresli 
faraónov palác a dom, v akom žila 
Mojžišova rodina. V ktorom z nich by si 
chcel bývať?  

• Poďakuj Bohu za jeho ochranu.   
Utorok 
• Na rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 2. Moj. 2: 11-15. 
Zložte báseň o tom, ako sa mohol Mojžiš 
cítiť, keď bol na úteku. Porozmýšľajte 
spolu v rodine o príbehoch, v ktorých 
Boh ochraňoval svoj ľud. Na koľko 
z nich si spomeniete?  

 
 
 
 
 
 

• Pozri sa na mapu Egypta, a nájdi rieku 
Níl. Zisti si v encyklopédii informácie 
o papyrusovej trstine, ktorá v tejto rieke 
rastie. Žijú tam nejaké krokodíly? 

• Popros dnes Boha, aby ochraňoval 
tvojich priateľov.  

Streda 
• Počas rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a spoločne sa porozprávajte o Skutky 12: 
1-18. Kto sa modlil za Petra? Ako ho 
Boh ochraňoval?  

• Mojžiš mal brata a sestru. Nakresli 
doprostriedka papiera srdce. Okolo tohto 
veľkého srdca nakresli malé srdiečka, pre 
každého člena vašej rodiny jedno. 
Nakresli čiaru z Ježišovho srdca k ich 
srdiečkam. Stará sa o nich Ježiš? Je tvoja 
rodina väčšia, alebo menšia, ako 
Mojžišova?  

• Vypýtaj si od mamičky kuchynskú fóliu. 
Zabaľ do nej košík, a vyrob „košík – 
loďku“. Sleduj, či bude plávať.  

• Modli sa za rodinu a za priateľov, ktorí 
nepoznajú Ježiša.  

Štvrtok 
• Počas pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 2. Moj. 2: 1-10. Aký 
starý bol Mojžiš, keď bol vložený do 
košíka?  Koľko mesiacov je v roku? 
Koľko máš mesiacov? 

• Napíš zoznam vecí, ktoré potrebuje 3 – 
mesačné bábätko. 

• Ak je to možné, postaraj sa dnes 
o bábätko, alebo o malé dieťa. Popros 
Boha, aby ti pomohol byť dobrým 
príkladom a postarať sa o dieťa.  

Piatok 
• Počas pobožnosti si prečítajte príbeh 

o Mojžišovi v 2. Moj. 2: 1-10. Zahrajte si 
ho spolu v rodine. Spoločne povedzte 
verš na zapamätanie.  

• Zaspievajte „Šepkaj modlitbu ráno“. 
Potom popros Boha o požehnanie počas 
jeho výnimočného dňa, počas soboty. 
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