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LEKCIA 1  
 
 SAMUEL  POČÚVA  BOHA 
 
 
Ciel: Sme Božími malými pomocníkmi. 
 
Odkazy: 1. Samuelova 3,1–10; Patriarchovia a proroci: 57. kapitola 
 
Verš na zapamätanie: 1. Samuelova 3,1: „Malý Samuel slúžil Hospodinovi pod dozorom Éliho.“  
 
 
 
 
Ciele: 

- deti sa naučia, že môžu pomáhať, 
- deti sa budú cítiť šťastné, že môžu pomáhať Bohu, 
- deti budú reagovať tým, že budú pomáhať doma aj v sobotnej škôlke 
-  

 

Posolstvo: Sme malými Božími pomocníkmi. 
 
 
Príprava na vyučovanie: 
 
Biblický príbeh v stručnosti 
Samuel je dieťa. Žije s Élim vo svätostánku a pomáha mu. Raz v noci, keď leží v posteli, počuje 
Samuel hlas, ktorý ho volá. Vstane a ide sa spýtať Éliho, čo chce. Éli mu povie, že ho nevolal, a 
pošle ho späť do postele. Potom sa to stane druhý krát. Keď sa Samuel príde spýtať po tretí krát, 
Éli mu povie, aby hlasu odpovedal: „Hovor, Hospodine, tvoj služobník počúva.“ Samuel urobí, čo 
mu Éli povedal, a obdržal správu od Boha. Počas celého svojho života potom Samuel dostáva od 
Boha posolstvá, ktoré odovzdáva ostatným. 
 
Táto lekcia je o službe. 
Boh zavolal Samuela, aby mu pomáhal. Samuel odpovedal: „Áno.“ A urobil to, o čo ho Boh 
požiadal. Riadil sa Božími radami aby pomáhal ostatným. Rovnako tak, keď sa my riadime Božími 
radami a pomáhame ostatným, slúžime Pánovi. 
 
Rozšírenie látky pre učiteľov  
 

„Hoci Samuel prežil svoje detstvo v stánku zmluvy pri službe Bohu, nebol ušetrený neblahých 
vplyvov a hriešnych príkladov. … Vždy sa snažil byť tým, čím ho chcel mať Boh. Túto prednosť 
môže mať každý mladý človek. Pán Boh rád vidí, keď sa o Božiu službu zaujímajú už deti … 
Nebolo zvykom, aby leviti začali konať svoju službu pred dovŕšením dvadsiateho piateho roku 
svojho veku. Samuel však bol výnimkou z tohto pravidla. Každým rokom mu boli zverené 
významnejšie povinnosti. Napriek tomu, že bol ešte len dieťa, nosil už ľanový efód na znamenie, 
že je zasvätený službe v svätostánku. Napriek svojej mladosti pri nástupe do služby v svätostánku 



 2

už vtedy vykonával určité bohoslužobné úkony, zodpovedajúce jeho schopnostiam. Spočiatku, 
pravda, len tie nenáročné, aj keď nie vždy príjemné. Vykonával ich však ochotne a ako najlepšie 
vedel. Jeho zbožnosť sprevádzala všetky jeho každodenné povinnosti. Veril, že je povolaným 
Božím služobníkom a svoju prácu pokladal za Božie dielo. Jeho snahy sa stretávali s uznaním, 
pretože vyvierali z lásky k Bohu a z úprimnej túžby splniť Božiu vôľu. Tak sa stal Samuel (573) 
spolupracovníkom Pána neba i zeme. Hospodin ho obdaril schopnosťami, aby pre Izrael mohol 
vykonať veľké dielo. 

Keby rodičia viedli deti k tomu, aby svoje každodenné drobné povinnosti prijímali ako úlohu od 
Boha v jeho škole, kde sa majú naučiť verne a svedomito slúžiť, o čo radostnejšia a vznešenejšia 
by im pripadala ich práca. Ak človek každú svoju povinnosť chápe ako službu Bohu, potom sa aj tá 
najobyčajnejšia činnosť stáva potešením a človeka už v pozemskom živote spája so svätými 
bytosťami, ktoré konajú Božiu vôľu v nebi. 
 (Patriarchovia a proroci, 55. kapitola, str. 430-431 (AJ: 573) 
 
 
Výzdoba miestnosti 
 
Pripravte scénu vnútornej svätyne včítane okna so závesmi a niekoľkými malými bielymi 
svetielkami vzadu ako hviezdami. Pripravte stôl, koberček alebo osušku ako posteľ; lampu alebo 
sviečku; košíky a potreby na upratovanie. Z veľkej použitej krabice vyrobte veľký zbor alebo 
vstupné zborové dvere detskej veľkosti. 
 
 
 Prehľad programu 
 Časť lekcie Minútky Aktivity Potrebný materiál 
 Privítanie Priebežne Privítať prichádzajúcich  
1 Čas pre  

rodičov 
   

2 Úvodné 
aktivity 

do 10 minút A. hra na napodobovanie 
B. hrací kútik 
C. košík s knižkami 
D. domáce centrum 
E. „pomáhajúce“ centrum 
F. hra na počúvanie 
G. hra na schovávačku 
H. hojdacie kreslá 

krabice, hračky 
knižky s tvrdými listami o 
počúvaní alebo pomáhaní 
ručníky alebo  malé 
prestieradlá 
utierky, plastový riad, 
oblečenie, hračky 
zvonček 
hojdacie kreslá pre 
dospelých 
 

3 Začiatok 
lekcie  

do 10 min. Uvítanie 
Modlitba 
Návštevy 
Zbierka 
Narodeniny 

detské hudobné nástroje 
 
 
košík 
umelá narodeninová torta, 
sviečky, zápalky, ťahacia 
hračka (nie je nutná), malý 
darček (nie je nutný) 

4 Prežitie 
príbehu 

do 30 min. A. verš na zapamätanie 
B. Samuel žil vo svätyni 
C. Samuel pomáhal s 

ustielaním svojej postele 

„Biblia“ 
replika zborových dverí, 
kostýmy  
koberčeky alebo  osušky 
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D. Samuel pomáhal 
upratovať svätyňu 

E. Samuel pomáhal s 
drevom 

F. Samuel pomáhal 
s chlebom 

 
G. Samuelov čas ísť spať 
 
 
H. Samuel počuje niečí hlas 
I. Počujem 
J. Pomáham v sobotnej 

škole 
K. Pomáham doma 
 
 
 
L. Som Ježišov pomocník 

utierky alebo špongie, malé 
zmetáky 
drievka, košík 
 
umelý chlieb, malé 
papierové alebo  plastové 
taniere, stôl 
hviezda na špajdli 
(nepovinné), baterka a sitko 
(nepovinné) 
kostýmy pre dospelých, 
koberčeky alebo  osušky 
hračky, košík, hrkálky alebo  
plyšové hračky 
detské metličky a zmetáky, 
oblečenie, kôš na prádlo 
alebo iný kôš, špongia, voda 

5 Čas pre 
triedu 
(voliteľný) 

do 10 min. 
1. týždeň  

 
 
 

2. týždeň  
 

3. týždeň  
 
 
 
 

4. týždeň  
 
 
 

5. týždeň  
 

 
Samuelove nové šaty 
 
 
 
Uvítacie kartičky 
 
Bežiaci Samuel 
 
 
 
 
Malý Boží pomocník 
 
 
 
Sviečky 

 
fotokópie obrázku 
Samuelovho plášťa (viď 
koniec manuálu), hárky 
papiera, okrúhle nožničky, 
prúžky látok alebo papiera, 
lepidlo, fixky 
farebný papier, lepidlo, 
bezpečné nožničky, stužky, 
nálepky 
fotokópie obrázku Samuela 
(viď koniec manuálu, 
farebné kriedy, bezpečné 
nožničky, 2 štvorce papieru 
(veľkosť 10 x 15) alebo  
látky alebo  malé obálky, 
lepidlo 
plastové alebo papierové 
kelímky, (drevené) paličky, 
fotokópie obrázku chlapca 
alebo dievčaťa (viď koniec 
manuálu), lepidlo, farebné 
kriedy 
malé poháre na zaváranie, 
sviečky, farebný hodvábny 
papier alebo trblietky, 
lepidlo, fixky (viď koniec 
manuálu) 

6 Čas pre 
malé 
občerstvenie 

  Sušienky, ovocie alebo  džús 
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Čas pre rodičov 
 
Rodičia sú často v týždni preťažení a prídu do zhromaždenia unavení. Možná sú i vyčerpaní 
z náročnej prípravy na „deň odpočinku“. Porozprávajte sa preto s nimi a aspoň trochu ich 
povzbuďte. Nájdite si pre nich čas trebárs v dobe úvodných aktivít. Prejavte svoj záujem o nich a 
vaše porozumenie s nimi  
Návrhy, ktoré nájdete v nasledujúcich odstavcoch, pripravili mladí rodičia malých detí. Môžete ich 
taktne a uvážlivo použiť, v ktorejkoľvek časti programu. 
 
1. týždeň 
Benjamín mal  dva roky a fascinovalo ho naše malé akvárium. Veľmi rád pozoroval rybičky  a ešte 
radšej pomáhal s ich kŕmením. Raz ráno si začal sťažovať, že ho bolí bruško. „Maminka, bolí ma 
bruško,“ opakoval stále dookola. Vzali sme ho k doktorovi. Ani po dvoch dňoch liečby sa necítil 
lepšie. Prehliadlo ho nakoniec celkom šesť doktorov, ktorí nakoniec usúdili, že má nejaký vírus. Po 
dlhšom skúmaní sme zistili, že sa Ben napil vody z akvária. Čoskoro sa zotavil a bol opäť čulý ako 
predtým. Čo sme sa ale medzi tým natrápili! 
 
Podeľte sa i vy o svoje príbehy, keď detská „ochota pomáhať“ spôsobila problémy. Aká je vaša 
obvyklá reakcie, keď sa vám vaše dieťa snaží pomôcť? Povzbudzujete ho, alebo skôr odradzujete? 
 
2. týždeň 
„Chcem ti pomôcť upiecť chlieb“, zajačal Lukáš. Ale nie, pomyslela som  si. Práve teraz by som to 
chcela mať rýchlo hotové. Ale v kútiku duše som vedela, že by som ho mala nechať pomáhať. A 
tak som ho nechala. Nakoniec, keď  som zotrela múku z podlahy, zo stoličky, na ktorej stál, a 
z kuchynskej linky, bola som rada, že som ho nechala, aby mi pomohol. „Kým sú ešte mladí, matka 
by im mala dávať každý deň jednoduché úlohy. Zaberie jej síce viac času naučiť ich to, než keby 
prácu urobila sama; mala by si však uvedomiť, že základy ich charakteru sa budujú  na ochote 
pomáhať.“ (Rady rodičom, učiteľom a študentom, str. 122) 
„Doprajte svojím deťom  niečo robiť a nechajte ich  radovať sa z toho, že vám pomáhajú.“ (Child 
Guidance, str. 119) 
Premýšľajte, aké jednoduché úlohy môžete dať svojim deťom tento mesiac? 
 
3. týždeň 
Poďakovala som svojej testinej za dobré jedlo a ponúkla sa, že umyjem riady. Usmiala sa a 
odpovedala: „On ťa nenechá.“ Znovu sa usmiala a kývla hlavou na môjho dospelého syna. Ten 
odniesol všetok riad do dresu, dôkladne ho umyl, utrel a uložil. Môže to byť to isté dieťa, ktorému 
som musela hovoriť znovu a znovu, aby po sebe urobil poriadok? „Prosím, ulož si svoje 
hračky.“ „Ulož si topánky.“ „Vráť knižky späť do knižnice.“ Teraz bol z neho schopný dospelý. 
Vedel uvariť, upratať si po sebe i oprať prádlo. Usmievala som sa a vyslovila ďakovnú modlitbu 
Bohu, za to, že bol sa mnou vo všetkých tých dňoch, keď som si myslela, že to snáď nikdy 
neskončí.  
Keď sa cítite unavený a beznádejný, malo by vás povzbudiť, že skutočne existuje „svetlo na konci 
tunelu“. Náš Boh vás sprevádza na každom kroku vašej cesty. 
Sú veci, ktorým čelíte a ktoré sa zdajú byť nekonečné? Akým spôsobom sa môžete s týmito 
výzvami vysporiadať? 
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4. týždeň 
Premýšľajte chvíľu nad nasledujúcou myšlienkou: „Materstvo chráni jej kolísku rukami, ktoré 
zocelila láska, aby zachránila život cennejší než jej vlastný.“ (Calvin Miller, Božská symfónia, 
Bethany Housa Publishing, 2000). 
Premýšľajte o Chaninej sile a obeti. Odovzdala svojho malého syna, aby slúžil v Božom dome. 
Muselo ju to stáť hodne odvahy poslať preč vlastné dieťa, po ktorom predtým toľko túžila. 
Aké silné stránky ste dostali od Boha, aby vám pomohli pripraviť vaše deti na službu? 
 
5. týždeň 
Naša dvojročná dcérka všetko „papagájovala“. Vedeli sme to, ale občas sme na to zabudli. Raz sme 
pri večeri hovorili o tom, ako sme sa celý deň mali. „Mala som  hrozný deň,“ posťažovala som sa 
svojmu manželovi. „A rozhodne k nálade nepridalo ani to, že sa tu na dve hodiny zastavila pani 
D.“ 
„To je mi ľúto, miláčik,“ odpovedal môj muž. „Poďme si urobiť pokojný, odpočinkový večer.“ 
Ďalší deň sa paní D. opäť zastavila. Áno, hádate správne. Naše batoľa ju stretlo vo dverách a 
hovorí: „Maminka povedala, že nechce, aby ste sem chodila.“  
Bola to pre mňa pekne trápna situácia! Dostala som poriadnu lekciu. A tiež mi to zobralo mnoho 
času a úsilia, aby som paní D. všetko vysvetlila. 
Zverte sa ostatným s príhodou, keď vaše dieťa počulo a opakovalo niečo nepríjemného, čo ste 
predtým povedali. Ako ste sa zachovali v  takejto situácii? Čo ste zmenili, aby ste predišli 
podobným incidentom v budúcnosti? 
 
 
Úvodné aktivity 
 
Naplánujte si jednoduché hry na koberci alebo  deke, prestieradle či prikrývke pre deti, ktoré prídu 
pred začiatkom hodiny. Deti sa na týchto aktivitách pod vedením dospelého podieľajú, dokiaľ 
program nezačne. Deti by sa mali hrať s materiálmi, ktoré sa vzťahujú k programu a sú založené na 
biblických príbehoch pre každý mesiac. 
Vyberte si z nasledujúcich ponúkaných aktivít pre tento mesiac. Uistite sa, že ste vybrali hru, ktorá 
je vhodná pre vekovú skupinu vašich detí. 
 
A. Hra na napodobovanie 
Dospelý sa pýta: „Viete urobiť toto?“ (Roztiahnuť ruky, vyskočiť, pohybovať hlavou, vydávať 
rôzne zvuky, atd.) Deti napodobňujú dospelého. 
 
B. Hrací kútik 
Vyrobte vlak s niekoľkých krabíc. Deti sa hrajú s hračkami a potom ich odkladajú do 
„nakladacieho“ a „vykladacieho“ vlaku. 
 
C. Košík s knižkami 
Pripravte košík alebo  krabicu s knižkami s tvrdými doskami, ktoré sa týkajú témy počúvania a 
pomáhania. Rodičia alebo ďalší dospelí by mali pomôcť s rozprávaním príbehov a prezeraním 
obrázkov. 
 
D. Domáce centrum 
Položte na zem uteráky alebo malé dečky. Hrajte sa, že sú to postieľky. Pomôžte deťom ich 
zrolovať a rozložiť. 
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E. Pomáhacie centrum 
Hrajte sa s deťmi na utieranie (plastového) riadu, skladanie oblečenia a ukladania hračiek. 
 
F. Hra na počúvanie 
Hrajte „počúvacie“ hry ako trebárs „Šimon hovorí“. Deti počúvajú a plnia inštrukcie (posadiť sa, 
postaviť sa, zavrieť oči, atd.). 
 
G. Hra na schovávačku 
Dieťa a dospelý si nájdu kútik, kde sa schovajú. Dostanú zvonček, na ktorý potom zazvonia. 
Ostatné deti počúvajú zvonček a hľadajú ich. Opakujte a striedajte deti, ktoré sa schovávajú. 
 
E. Hojdacie kreslá 
Niektoré deti môžu byť príliš hanblivé alebo  unavené na to, aby sa zapojili. Pozvite ich rodičov, 
aby hojdali svoje deti. 
 
 
 Začíname 
 
1. Uvítanie 
 
Potrebujete: detské hudobné nástroje 
 
Povedzte: „Dobré ráno, chlapci a dievčatá! Som veľmi rada, že vás tu dnes vidím. Sobota je 
zvláštny deň. S mnohými našimi priateľmi sa v sobotu stretávame v zbore. Poďme si potriasť 
rukami, aby sme si popriali dobré ráno.“ Choďte a potraste si ruku s každým dieťaťom 
s rodičmi a pritom spievajte  „Kto dnes prišiel do škôlky, Alenka, Alenka..., kto dnes prišiel do 
škôlky, Peťo, Peťo...“, alebo: „Dobré ráno, Zuzanka...,  dobré ráno Pavlínka...“ 
 
Ďalej povedzte: Pán Ježíš je rád, že sme prišli do sobotnej škôlky. Má nás veľmi rád. Je veľmi 
pekné navzájom sa vidieť Ste radi, že je sobota? Poďme si zaspievať a zahrať na naše 
hudobné nástroje.“ Rozdajte hudobné nástroje – zvončeky, bubienky, ozvučné drievka, činely, 
atď. Zaspávajte si: „Som rád, že som prišiel do sobotnej škôlky“. (Little Voices Praisa Him, č. 5) 
alebo  „Peknú sobotu“ (little Voices Praisa Him, č. 235) alebo  spoločne hovorte: 
 
Som  rád, že je sobota, som  rád, že som  tu. 
Som  rád, že je sobota, 
som  rád, že som  tu. 
 
alebo 
 
Sobota je šťastný deň, 
šťastný deň, šťastný deň, 
sobota je šťastný deň, 
som  tu s vami rád . 
 
 
2. Modlitba 
 
Povedzte: „Dnes sa budeme učiť o chlapcovi, ktorý sa menoval Samuel. Samuel rád pomáhal. 
Poviem vám, ako Samuel pomáhal Bohu. Poďme sa teraz pomodliť. Poprosíme Pána Boha, 
aby nám pomohol byť jeho dobrými pomocníkmi.“ Povzbuďte rodičov, aby pomohli svojim 
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deťom pokľaknúť. Ako prípravu na modlitbu použite túto adaptáciu na štvrtý verš pesničky „Mám 
ruky, ktoré tlieskajú“ (Little Voices Praisa Him, č. 215, I Have Hands That Clap, S. Vance, 
Adapted) alebo  hovorte a tlieskajte:  
 
Mám ruky na tlieskanie a pre modlitbu hlas, 
chcem Pána Boha chváliť hneď a s vami zas a zas.  
 
Pomodlite sa jednoduchú modlitbu a deti nech po vás opakujú. Potom zaspievajte s jednoduchou 
melódiou odpoveď:  Ďakujem ti, Ježišu, za všetko. Amen (Little Voices Praisa Him, č. 21) 
 
 
3. Návštevy 
 
Pozdravte všetky návštevy, ktoré prídu do sobotnej škôlky a zaspievajte si „Sme radi, že si prišiel 
do našej sobotnej škôlky“ (We’re Glad You Came to Our Sabbath Schoul, Little Voices Praisa Him, 
č. 25), alebo  „Máme návštevu“ (We Have a Visitor, Little Voices Praisa Him, č. 24) či inú vhodnú 
pesničku.  
Môžete ich tiež privítať básničkou:  
Posaďte sa 
hostia milí, 
zostaňte tu 
v tejto chvíli. 
 
4. Zbierka 
 
Potrebujete: košík na  peňažnú zbierku alebo inú nádobu. 
 
Povedzte:  
„Niektorí oteckovia, maminky a deti nevedia, že ich má Pán Ježíš rád. Peniaze z našej 
zbierky pomáhajú ostatným ľuďom, aby sa o Pánu Ježišovi dozvedeli, že ich má rád. 
 Položte na zem košík, do ktorého môžu deti postupne vložiť peniaze, zatiaľ čo spievate „Offering 
Prayer Song“ (Little Voices Praisa Him, č. 33, Norma June Bell) 
 
Povedzte: 
 „Ďakujem, chlapci a dievčatá, za vaše dary. Teraz zavrieme oči a poprosíme Pána Ježiša, 
aby tieto peniaze požehnal.“  
Pomodlite sa jednoduchú modlitbu, ako napr. podobnú tejto:  
„Milý Pane Ježišu, chceme, aby aj iné deti, oteckovia a maminky vedeli, že ich máš rád. 
Prosím, použi k tomu i naše peniaze. Amen.“ 
 
 
5. Narodeniny 
 
Povedzte:  
„Boh má radosť, že sme zas vyrástli. Kto mal tento týždeň narodeniny?“ Priveďte dopredu 
oslávenca, zatiaľ, čo spievate. (Alebo po miestnosti ťahajte na špagáte hračku a spievajte. Zastavte 
v kruhu pred dieťaťom, ktoré má narodeniny.) Spievajte pesničku „Narodeniny“. (Little Voices 
Praisa Him, č. 36, A Birthday, Mildred Adair) 
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alebo hovorte riekanku: 
 
Narodeniny, narodeniny... 
Kto to má dnes narodeniny? 
Postav sa, Anička,  - my prajeme ti, 
krásne narodeniny. 
 
alebo 
 
Anička (Andrejko) má narodeniny 
a my sa s ňou (s ním) radujem. 
Už je zasa o rok starší, 
darček jej podarujem. 
 
Potrebujete: umelú narodeninovú tortu (s otvorom), sviečky, zápalky, ťahaciu hračku (nie je nutné), 
malý darček (nie je nutné) 
 
Pomôžte deťom hádzať mince do umelej torty, zatiaľ čo spievate: 
„Spočítaj narodeninové mince“ (Little Voices Praisa Him, č. 37, Count the Birthday Money, Johne 
B. Wood) 
 
Zapáľte narodeninové sviečky a potom spievajte „Veselé narodeniny!“ (Little Voices Praisa Him, č. 
38, Happy Birthday, C. Herold Lowden) alebo  „Veselé narodeniny!“ (Little Voices Praisa Him, č. 
39, Happy Birthday, Janet Sage) 
 
Vyzvite malého oslávenca, aby sfúkol sviečky. Pokiaľ je to možné, dajte mu malý darček za 
oddelenie sobotnej škôlky. 
 
 
6. Prežitie príbehu 
 
 
A. Verš na zapamätanie 
Dajte každému dieťaťu malú Bibliu vyrobenú z plsti alebo lepenky s aspoň jedným obrázkom 
Ježiša a pokiaľ možno ďalšími obrázkami. 
 
Povedzte: 
 „Teraz prišla chvíle, keď si niečo prečítame z Biblie. Poďme, otvoríme si naše Biblie  
(vy otvoríte svoju Bibliu).  
V našej Biblii čítame, že nás Pán Boh miluje. Má nás rád. Máte vo svojej Biblii obrázok 
Ježiša?“  
Zatiaľ čo deti hľadajú vo svojich Bibliách, spievajte „Otváram svoju Bibliu a čítam“ (Little Voices 
Praisa Him, č. 27, I Open My Bible Book and Read, Johne B. Wood) alebo  „Otváram opatrne 
svoju Bibliu“ (Little Voices Praisa Him, č. 28, I Open My Bible Carefully, Janet Sage) 
 
alebo použite riekanku: 
 
Otváram Bibliu svoju, 
čo je v nej, chceme znať, 
prečítame si tam s vami spolu, 
že nás má Ježíš rád. 
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Povedzte:  
„Áno, Biblia nám hovorí, že nás má Boh veľmi miluje. Biblia tiež rozpráva príbeh o malom 
chlapcovi, ktorý bol Božím pomocníkom. Menoval sa Samuel. Pomáhal v zbore i doma. Jedna 
z vecí, ktoré mal Samuel na starosti, bolo čistenie lámp. Opakujte po mne náš verš 
na zapamätanie: ‚Malý Samuel pomáhal Pánovi‘.“ 
 
Naučte deti pesničku „Samuel slúži“ zloženú na motívy biblického verša. Noty nájdete v zošite pre 
deti na str. 24. Tato pieseň sa počas lekcie niekoľkokrát opakuje. 
 
 
B. Samuel žil vo svätyni 
 
Potrebujete: repliku zborových dverí, kostýmy pre každé dieťa (pánske pruhované tričká 
so šerpami na zaviazanie okolo pásu, poprípade môžete použiť aj čelenky). 
 
Postavte sa pred repliku zborových dverí a povedzte:  
„Malý Samuel žil vo svätyni s kňazom Élim. Malý Samuel Élimu pomáhal. Samuel bol Boží 
pomocník. A každý rok Samuelova maminka pre Samuela vyrobila krásne šaty, v ktorých vo 
svätyni pomáhal. Poďme sa obliecť do šiat podobných tým, ktoré nosil Samuel, aby sme sa 
pripravili pomáhať tak, ako Samuel pomáhal kňazovi Élimu. A zatiaľ čo sa obliekame, 
poďme si zaspievať o tom, že sme Ježišovi pomocníci. 
 
Zatiaľ čo dospelí pomáhajú obliecť deti do kostýmov, spievajte „Kto je Ježišov pomocník?“ (Little 
Voices Praisa Him, č. 298, Who Is Jesus‘ Helper?, Dorothy Robinson) 
 
C. Samuel pomáhal s ustielaním svojej postele 
 
Potrebujete: koberček alebo osušku pre každé dieťa. 
 
Povedzte: 
 „Malý Samuel pomáhal Pánovi. Malý Samuel pomáhal s ustielaním svojej postieľky vo 
svätyni. Zrolujte si svoju posteľ tak, ako to robil Samuel? A zatiaľ čo budeme skladať svoje 
postieľky, poďme si zaspievať.“  
Ukážte deťom ako zrolovať koberčeky alebo osušky a spievajte „Budem pomocníkom“ (Little 
Voices Praisa Him, č. 290, I Will Be a Helper, Marie Ingham) 
 
Zaspievajte si znovu pesničku „Samuel slúži“ (viď detský zošit str. 24). Táto pesnička sa počas 
lekcie niekoľkokrát opakuje.  (Little Samuel Was Helping the Lord,…) 
 
D. Samuel pomáhal upratovať vo svätyni 
 
Potrebujete: prachovky alebo žínky, niekoľko detských zmetákov 
 
Povedzte: 
 „Malý Samuel pomáhal Pánu Bohu. Samuel bol pomocník. Pomáhal, aby bolo všade 
upratané. Pomáhal utierať prach z nábytku. Poďme, utrieme od prachu naše stoličky, tak 
ako to robil Samuel. A pri tom si zas zaspievame.“  
Dajte každému dieťaťu prachovku alebo  žínku, aby si mohlo zotrieť prach zo svojej stoličky. 
Spievajte „Budem pomocníkom“ (Little Voices Praisa Him, č. 290, I Will Be a Helper, Marie 
Ingham) 
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alebo použite riekanku: 
Chcem byť Boží pomocník, pomocník, pomocník, 
Chcem byť Boží pomocník, 
preto utriem prach. 
 
 
Povedzte: „Malý Samuel tiež pomáhal zametať podlahu. Kto chce zametať podlahu ako malý 
Samuel?“ Nechajte deti, aby sa vystriedali v zametaní podlahy, a všetci spievajte „Budem 
pomocníkom“ (Little Voices Praisa Him, č. 290, I Will Be a Helper, Marie Ingham) 
 
alebo použite riekanku: 
Chcem byť Boží pomocník, pomocník, pomocník, 
Chcem byť Boží pomocník, 
preto zametám. 
 
 
E. Samuel pomáhal s drevom 
 
Potrebujete: drievka, košík 
 
Povedzte:  
„Malý Samuel pomáhal Pánu Bohu. Samuel zbieral drevo, aby vo svätyni bolo čím kúriť a na 
čom variť. Poďme, naplníme náš košík drevom.“  
Nechajte deti zbierať drievka a dávať ich do košíku. Medzitým spievajte „Budem 
pomocníkom“ (Little Voices Praisa Him, č. 290, I Will Be a Helper, Marie Ingham) 
 
alebo použite riekanku: 
Chcem byť Boží pomocník, pomocník, pomocník, 
Chcem byť Boží pomocník, 
drevo nanosím. 
 
Zaspievajte si znovu pesničku „Samuel slúži“ so slovami biblického verša (detský zošit strana 24.) 
Táto pesnička sa počas lekcie niekoľkokrát opakuje. 
 
 
F. Samuel pomáhal s chlebom 
 
Potrebujete: umelý chlieb (alebo plátky chrumkavého chleba), malé papierové alebo plastové 
taniere, stôl. 
 
Povedzte:  
„Malý Samuel pomáhal Pánovi. Samuel rád pomáhal s chlebom. Malý Samuel rád pomáhal 
dávať chleba na stôl. Poďme si zaspievať a pritom môžeme pomôcť ako on s chlebom.“  
Dajte každému dieťaťu kúsok plastového alebo skutočného chleba, aby ho mohlo dať na tanier. 
Požiadajte ich, aby dali taniere na stôl a pritom spievajte „Budem pomocníkom“ (Little Voices 
Praisa Him, č. 290. I Will Be a Helper, Marie Ingham) 
 
alebo použite riekanku: 
Chcem byť Boží pomocník, pomocník, pomocník, 
Chcem byť Boží pomocník, 
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chlieb na stôl dám. 
 
Zaspievajte si znovu pesničku „Samuel slúži“ (detský zošit str. 24). Táto pesnička sa počas lekcie 
niekoľkokrát opakuje. 
 
G. Samuelov čas ísť spať 
 
Potrebujete: hviezdu na špajdli (nie je nutné), baterku a sitko (nie je nutné) 
 
Povedzte:  
„Malý Samuel pomáhal Pánovi. Samuel usilovne pracoval, aby pomáhal kňazovi Élimu a 
Bohu. Každú noc, než išiel spať, sa pomodlil. Každý večer mal radosť, že mohol celý deň 
pomáhať. Keď išiel Samuel spať, blikali už hviezdičky A preto si o nich zaspievame. 
Rozsvieťte „hviezdy“ v okne a stlmte svetlo v miestnosti. Variant: dajte deťom podržať hviezdu na 
špajdli alebo stlmte svetlá a rozsvieťte baterku pod obráteným sitkom, aby ste na sitku vytvorili 
„hviezdy“. Zaspievajte si „Blikaj, blikaj hviezdička“ (Little Voices Praisa Him, č. 175, Twinkle, 
Twinkle, Little Star) 
 
alebo  použite riekanku: 
Blikaj, blikaj hviezdička, 
už ideme spať, 
svieť nám v noci máličko, 
nebudem sa báť. 
 
 
H. Samuel počuje niečí hlas 
Potrebujete: jedného dospelého oblečeného ako Éli, koberček alebo osušku pre každé dieťa. 
 
Povedzte:  
„Malý Samuel pomáhal Pánu Bohu. Pomáhal celý deň. Ale teraz už je čas, aby šiel Samuel do 
postieľky. Éli si ide tiež ľahnúť.“ 
 Nechajte dospelého, aby hral Éliho – ľahol si na podložku a predstieral, že spí. 
 „Pst! Buďme ticho. Éli spí. I Samuel by si už mal ísť ľahnúť. Poďme, pôjdeme tiež spať.“  
Nechajte deti, aby si rozložili svoje podložky a ľahli si na ne. 
„Keď Samuel spal, počul, ako ho niekto volá: ‚Samuel, Samuel!‘ Samuel rýchlo vyskočil a 
utekal k Éliho posteli. Poďme spolu so Samuelom za Élim.“ 
 Malí „Samuelovia“ vstanú a idú k Éliho posteli.  
„Samuel povedal: ‚Tu som, čo pre tebe môžem urobiť?‘“  
Nechajte deti zopakovať otázku. Éli (dospelý, ktorý ho hrá) odpovie:  
„Nevolal som ťa. Choď si znova ľahnúť.“  
Deti si znovu ľahnú. 
„Samuel ide znovu spať. Ale za chvíľku zasa počuje, ako ho niekto volá: ‚Samuel, Samuel!‘“  
Deti vyskočia a idú zasa za Élim. 
 „Volal si ma?“  
Nechajte deti zopakovať otázku. 
Éli povie:  
„Nie, nevolal som ťa. Choď si ľahnúť“ 
 Deti si opäť ľahnú.  
„A potom, čo počujete?“  
Zavolajte potichu: 
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 „Samuel, Samuel!“ „Čo Samuel urobil? Áno, vyskočil zas z postele. Poďme sa spolu s ním 
pozrieť, čo Éli potrebuje.“  
Deti idú za Élim. 
Éli povie:  
„Nevolal som  ťa. To Boh ťa volá. Choď si znova ľahnúť a keď počuješ, že ťa niekto znovu 
volá, odpovedz: Hovor, Pane, počúvam.“ 
„Samuel urobil to, čo mu Éli povedal. A keď Boh k malému Samuelovi prehovoril, Samuel 
pozorne počúval. Boh dal Samuelovi zvláštnu správu pre knaza Éliho. Bola to prvá správa 
z mnohých, ktoré Samuel od Boha dostal. A Samuel sa stal Božím pomocníkom na celý život. 
 
 
 
I. Počúvam 
 
Povedzte:  
„Môžeme byť skvelými malými Božími pomocníkmi, keď budeme počúvať maminku a 
otecka a budeme dobrí. Počúvajte pozorne, keď vás maminka alebo otecko volajú, a rýchlo 
idete za nimi. Poďme si to vyskúšať. Postavte sa ku mne. Zaspievame si pesničku o tom, ako 
nás niekto volá, a až počujete svoje meno, utekajte k maminke alebo  k oteckovi. 
 Nechajte rodičov spievať pesničku „Už idem, mami“ - detský zošit str. 61. (Little Voices Praisa 
Him, č. 266, Coming, Mother, Marylin Scholes) 
 
Zaspievajte si znovu pesničku „Samuel slúži“  
 
 
J. Pomáham v sobotnej škôlke 
 
Potrebujete: hračky, košík, hrkálky alebo  plyšové zvieratká 
 
Povedzte:  
„Malý Samuel pomáhal Pánu.“ Môžete byť tiež Božími pomocníkmi. Trebárs keď pomáhate 
v sobotnej škôlke. Ukážte mi, akými dobrými pomocníkmi viete byť. Vyzlečte si svoje 
Samuelove šaty a uložte ich do krabice.  
Dospelí pomáhajú deťom vyzliecť si kostýmy a uložiť ich do krabice alebo na iné určené miesto. 
Počas tejto doby spievajte „Uložme svoje šaty“ na melódiu pesničky „Odložme všetky naše 
hračky“ (Little Voices Praisa Him, č. 294, Let’s Put All Our Toys Away, Janet Sage) 
 
Povedzte:  
„Malý Samuel pomáhal Pánovi.“ Sme malí Boží pomocníci tiež,  keď si po sebe uložíme 
v sobotnej škôlke. Poďme spoločne uložiť hračky a zaspievať si.  
Spievajte „Uložme všetky naše hračky“ (Little Voices Praisa Him, č. 294, Let’s Put All Our Toys 
Away, Janet Sage) 
 
alebo  použite riekanku: 
 
Všetko pekne uložíme, 
máme radi poriadok, 
vše na svoje miesto patrí, 
ak  písmenka na riadok. 
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Povedzte:  
Ďakujem vám, že ste tak dobrí pomocníci. Malý Samuel pomáhal Pánovi. Keď dáme miminu 
nejaké hračky, sme tiež malí Boží pomocníci. Poďme sa rozdeliť s hračkami. Zatiaľ čo väčšie 
deti dávajú najmenším niečo na hranie (chrastítka alebo plyšové zvieratká), spievajte „Som  malý 
pomocník“ (Little Voices Praisa Him, č. 293, I’m a Little Helper, Janet Sage). 
 
 
K. Pomáham doma  
Potrebujete: metličky a zmetáky pre deti, oblečenie, kôš na prádlo, špongie, vodu 
 
Povedzte: 
 „Malý Samuel pomáhal Pánovi.“ Môžete byť tiež malí Boží pomocníci. Keď pomáhate doma, 
ste tiež malí Boží pomocníci. Ako môžete pomáhať doma? Trebárs môžete pomôcť upratať. 
Poďme sa s našimi metličkami a zmetákmi zahrať na to, ako upratujeme doma. Môžeme tiež 
upratať oblečenie do koša. A medzitým si zaspievame.  
Spievajte „Budem pomocníkom“ (Little Voices Praisa Him, č. 290, I Will Be a Helper, Marie 
Ingham) 
 
 
alebo použite riekanku: 
Chcem byť Boží pomocník, pomocník, pomocník, 
Chcem byť Boží pomocník, 
doma upratám. 
 
Povedzte: 
 Doma môžeme pomáhať aj tak, že pomôžeme oteckovi hrabať lístie. Poďme si zaspievať a 
zahrať na to, ako hrabeme lístie. 
 Spievajte „Budem pomocníkom“ (Little Voices Praisa Him, č. 290) a použite slova „Pomáham 
oteckovi hrabať lístie“ (I Will Be a Helper, upravená slova, Marie Ingham) 
 
alebo  riekanka: 
Chcem byť Boží pomocník, pomocník, pomocník, 
oteckovi pomáham 
hrabať lístie. 
 
Zaspievajte si pesničku „Samuel slúži“ (detský zošit str. 24) 
 
Povedzte:  
„Malý Samuel pomáhal Pánovi.“ Doma môžete pomáhať aj tak, že si budete umývať ruky a 
tvár.  
Pripravte si vodu. Namočte deťom zľahka tvár rukou a nechajte ich, aby sa samy usušili. Spievajte 
„Budem pomocníkom“ (Little Voices Praisa Him, č. 290) a použite slová „umyjem si ruky a tvár“. 
 
alebo použite riekanku: 
Chcem byť Boží pomocník, pomocník, pomocník, 
Chcem byť Boží pomocník, 
umyjem si ruky tvár, 
umyjem sa. 
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M.Som  Ježišov pomocník 
 
Povedzte:  
„Malý Samuel pomáhal Pánovi.“ Bol to malý Boží pomocník. Pomáhal v zbore i doma. I vy 
ste malí Boží pomocníci. Môžete tiež pomáhať v zbore i doma.  
Zaspievajte si pesničku „Kto je Ježišov pomocník?“ (Little Voices Praisa Him, č. 298) a tlieskajte 
do rytmu.(Who Is Jesus‘ Helper?, Dorothy Robinson) 
 
7. Aktivity 
 
Vyrobiť a vziať si so sebou (nepovinné) 
Nechajte deti, aby si posadali okolo malých stolov. Rodičia alebo iní dospelí by mali deťom 
pomôcť pri tvorbe nasledujúcich výrobkov určených na daný týždeň, tak, ako opakujete príbeh. 
 
1. týždeň 
Samuelove nové šaty 
Potrebujete: fotokópie predlohy Samuelovho plášťa (viď koniec príručky), štvrťky, okrúhle 
nožničky, prúžky látok alebo papiera, lepidlo, fixky 
 
Povedzte: Maminka malého Samuela pre neho každý rok ušila nové šaty, aby v nich mohol 
pomáhať vo svätyni. Poďme pomôcť Samuelovej maminke vyrobiť pre neho nové šaty. 
Nechajte rodičov vystrihnúť predlohu Samuela (viď  koniec príručky) a pomôcť svojim deťom 
nakresliť Samuelovu tvár a vlasy. Rodičia môžu natrieť telo Samuela lepidlom a pomôcť deťom 
nalepiť na ne kúsky látky alebo papieru. 
Variant: vyrobte plášť z veľkých papierových vriec. Vystrihnete otvor pre krk a ruky a šaty 
vyfarbite alebo inak vyzdobte kúskami látok alebo kúskami papieru. 
 
 
2. týždeň 
Uvítacie kartičky 
Potrebujete: farebný papier, lepidlo, okrúhle nožničky, stužky, nálepky 
 
Vyrobte a ozdobte kartičky na rozdávanie návštevníkom pre ďalšiu sobotu (alebo počas uvítania 
bohoslužby, keď ich staršie deti s pomocou rodičov môžu rozdávať). Rodičia preložia list papieru 
napoly a napíšu na prednú stranu biblický verš a privítanie. Potom môžu deťom pomôcť nalepiť na 
kartičky stužky a/alebo nalepiť samolepky na ozdobu. 
 
3. týždeň 
Bežiaci Samuel 
Potrebujete: fotokópie predlohy Samuela (viď koniec príručky), farebné kriedy, okrúhle nožničky, 
dva štvorce papieru (veľkosť 10 x 15) alebo látky či malé obálky a lepidlo 
 
Rodičia môžu vystrihnúť vzor Samuela a otvory v ňom tak, aby nimi mohli deti prestrčiť ukazovák 
a prostredník, a tak pomôcť Samuelovi „bežať pomáhať“. Deti Samuela vyfarbia. Zlepte dva kúsky 
látky, aby ste vyrobili postieľku, alebo  použite obálku. Deti môžu postieľku tiež vyfarbiť. Potom 
sa rodičia a deti môžu hrať. Keď rodič zavolá, dieťa vezme svojho Samuela a uteká ku svojmu 
rodičovi. 
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4. týždeň 
Malý Boží pomocník („vyskakujúca“ hračka) 
Potrebujete: plastové alebo  papierové kelímky, (drevené) paličky, fotokópie predlohy chlapca 
alebo dievčaťa (viď koniec príručky), lepidlo, farebné voskové kriedy  
Rodičia prerežú na dne kelímka malý otvor a vystrihnú obrázok dieťaťa z predlohy (viď koniec 
manuálu). Deti ho potom vyfarbia. Vyfarbenú postavičku potom nalepte na koniec špajdle alebo 
drievka.  
Variant: na kelímok nalepte samolepku Ježiša. 
Túto hračku môžete použiť pre pesničku „Kto je Ježišov pomocník?“ (Little Voices Praisa Him, č. 
298). Vysuňte postavičku, keď spievate „som  Ježišov pomocník“ alebo  podľa vlastného uváženia. 
 
5. týždeň 
Svietniky (ďalšia možná aktivita) 
Potrebujete: malé poháre alebo plechovky, sviečky, farebný hodvábny papier alebo trblietky, 
lepidlo, fixky  
Pomocou lepidla a glitteru nakreslite vzor alebo obrázok na vonkajšiu stranu pohára a ozdobte ho 
hodvábnym papierom. Dovnútra umiestnite sviečku (viď koniec manuálu).  
Použite sviečku doma, keď si budete rozprávať príbeh o malom pomocníkovi Samuelovi. 
Varianty: vyrobte svietniky z prírodných materiálov zlepených dookola (borovicové šušky, kúsky 
bambusových paličiek, atd.) alebo dostatočne veľkého kusa keramiky (hliny), ktorý unesie sviečku, 
atd. 
 
Desiata (nepovinné) 
Každý týždeň môžete pre deti pripraviť malú desiatu – sušienky, kúsky ovocia alebo džús. 
 
Biblické aktivity 
Pokiaľ máte čas, rodiny si môžu vybrať niektorú z aktivít, ktoré pomôžu lepšie si zapamätať 
preberaný príbeh. Tieto aktivity sú uvedené na začiatku tejto príručky ako Úvodné aktivity a môžu 
byť použité opakovane. K tomu môžete servírovať desiatu. 
 
8. Ukončenie 
 
Povedzte:  
„Malý Samuel pomáhal Pánovi.“  
 Som veľmi rada, že Samuel bol malý Boží pomocník. A som rada, že i vy ste malí Boží 
pomocníci – doma i v sobotnej škôlke.  
Poďte si so mnou zaspievať náš verš na zapamätanie: „Samuel slúži“ (detský zošit str. 24). 
 
Krátko sa pomodlite. 
 Milý Pane Ježišu, máme ťa moc radi. Pomôž nám byť stále tvojimi pomocníkmi. Amen. 
 
Lekciu môžete ukončiť vhodnou pesničkou (napr.: „Pesnička na ukončenie“; Little Voices Praisa 
Him, č. 44, Good-Bye Prayer, Kathleen Maguire). 
 
alebo  básničkou: 
 
Naša škôlka končí, 
 Prídeme však zas, 
naša škôlka končí, 
všetko má svoj čas. 
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