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 LEKCIA 3 
 
 
 
 

NARODENIE DIEŤATKA 
 
SPOLOČENSTVO – Spoločenstvo znamená starať sa jeden o druhého 
 
Odkazy: 2. Kráľovská 4,8-37; Proroci a králi, kap. 19 
 
 
 
Verš na zapamätanie:  
 
„Usilujte o dobro medzi sebou.“ (1. Tesalonickým 5,15, ) 
 
Krivdy neodplácajte, vždy sa usilujte konať dobro sebe navzájom aj ostatným ľuďom. (NPK) 
„Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi 
sebou i voči všetkým.(Slovenský ekumenický preklad - SEP) 
 
 
 
Ciele: 
Deti by mali 
- poznať, že Boh si praje, aby sme si navzájom pomáhali, 
- pocítiť radosť z toho, keď urobia pre druhého niečo pekného, 
- naučiť sa byť láskavým a robiť druhým radosť. 
 

Posolstvo: Vieme byť k sebe navzájom láskaví. 
 
 
Príprava na hodinu: 
 
Biblický príbeh v stručnosti 
Dobrá Šúnemanka ponúka Elizeovi jedlo zakaždým, keď navštívil jej mesto. Chce pre proroka 
Elíizea urobiť nie čo viac, a preto so svojím manželom postavia na streche svojho domu miestnosť, 
aby v nej mohol bývať zakaždým, keď k nim príde. Elizeus má radosť a chce pre nich na oplátku 
tiež urobiť niečo pekného. Elizeov služobník si všimne, že Šúnemanka nemá žiadneho syna, a tak 
to povie Elizeovi. Elizeus jej povie, že budúci rok sa jej narodí syn. Modlí sa a Boh jej dáva 
chlapčeka – syna, po ktorom dlho túžila. 
 
Táto lekcia je o spoločenstve. 
Ľudia v Božej rodine sú vždycky radi, keď môžu urobiť niečo jeden pre druhého. Boh má radosť, 
keď pomáhame jeden druhému a keď sa jeden za druhého modlíme. Počuje naše modlitby a 
odpovedá na ne. Boh je všemocný a môže urobiť čokoľvek. Pomáha nám, aby sme boli dobrí na 
druhých. 
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Obohatenie učiteľa 
 
Proroci a králi, str. 116-122 

Elízeus práve láskavosťou značne ovplyvňoval život mnohých Izraelcov. Navýsosť priateľsky sa zachoval 
k rodine v Šúneme. Raz pri obchôdzke krajinou „Elízeus prechádzal cez Šúnem. Bola tam zámožná žena a tá 
ho pozvala niečo si zajesť. Kedykoľvek potom tade prechádzal, zašiel ta zajesť si“. Žena poznala, že Elízeus 
je „svätý Boží“ človek a povedala svojmu mužovi: „Urobme mu malú murovanú hornú izbu, dajme mu ta 
posteľ, stôl, stoličku a svietnik, aby sa tam uchýlil, keď k nám príde“ (2 Kráľ 4,8-10). Do tohto zátišia sa 
Elízeus neraz utiahol a trávil tu chvíle pokoja a pohody. Boh túto ženinu láskavosť nenechal bez 
povšimnutia. Jej dom bol bez detí; Boh ju však odmenil za pohostinnosť a dal jej syna. (237) 

Elízeus ako predobraz Spasiteľa sveta chodil medzi ľudí, uzdravoval ich a pritom ich aj učil. Počas svojho 
dlhého, pracovitého života sa verne a neúnavne staral o výchovu žiakov v prorockých školách. Božia 
prozreteľnosť podporovala jeho výchovné úsilie v skupinách nadšených mladých mužov mocným vplyvom 
Ducha Svätého a sprevádzala ho ďalšími neomylnými dôkazmi svedčiacimi o moci Božieho služobníka. 
 
Výzdoba miestnosti 
Vytvorte v miestnosti scénu s oknom a závesy (použite malé svetielka ako hviezdy za oknom), 
stolom, koberčekmi alebo osuškami ako posteľami, lampou alebo sviečkou a stoličkou. Kulisu 
môžu tvoriť i upravené steny v miestnosti. Miestnosť môžete naaranžovať i počas aktivít v rámci 
lekcie. 
  
Prehľad programu 
 Časť lekcie Minútky Aktivity Potrebný materiál 
 Privítanie nepretržite Privítať prichádzajúcich  
1 Čas pre  

rodičov 
   

2 Úvodné 
aktivity 

do 10 min. A. Košík 
s knižkami 

B. domáci kútik 
C. stavební kútik 
D. podeliť sa 
E. hrací kútik 
F. starostlivosť o 

mimino 
G. hojdacie kreslá 

Knižky s tvrdými listami 
 
Plastový riad, kelímky, príbory a 
napodobeniny jedla 
Detské tesárske náčinie, kocky alebo 
krabice 
Umelé kvetiny, košíky alebo „vázy“ 
Mäkké hračky, krabice alebo košík 
 
Panenky, prikrývky, detské fľaše 
 
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, prípadne 
malý darček  

4 Prežitie 
príbehu 

Do 30 min. A. verš 
na zapamätanie 

B. Elizeus cestuje 
C. Elizeova 

zastávka 
D. Stavba izbičky 

„Biblia“ vyrobená z kartónu 
 
 
 
Kelímky na jedno použitie, umelé ovocie 
Krabice, detské tesárske náradie 
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E. Výzdoba 
izbičky 

F. Prekvapenie! 
G. Elizeus odpláca 

láskavosť 
H. Mimino rastie 
I. Môžeme byť 

dobrí 
J. Poďme byť 

dobrí 

 
Umelé kvetiny, váza, koberček, sviečka, 
detský stolček a stolička 
Detské hudobné nástroje 
Panenky 
 
Hračky v krabici 

5 Čas pre triedu 
(voliteľný) 

do 10 min. 
1. týždeň  

 
2. týždeň  

 
 
 

3. týždeň  
 
4. týždeň  

 
 

5. týždeň  
 

 
Kartičky „Starám sa“  
 
Vreckové srdiečka 
 
 
 
Prestieranie  
 
Modlitebné stužky 
 
 
Medaily 

 
Farebné štvrtky, voskovky, lepidlo, 
predmety z prírody 
Hárok papiera pre každé dieťa, kvetiny, 
obrázky alebo kartičky s biblickými 
zasľúbeniami (viď koniec manuálu) 
Kartón, tvrdší papier alebo látka, 
nožničky, lepidlo, prírodné predmety 
Stužka, nožničky, krúžok, lepidlo, kartón 
alebo PVC fólia, rodinné fotografie, 
papier (viď str. 76) 
Okrúhle plastové viečko alebo koliesko 
z kartónu, farebný papier, lepidlo, 
nožničky, fixky, stužka, nálepky, 
dierkovačka 

 Čas pre malé 
občerstvenie 

  Nepečené pohostenie alebo kúsky ovocia

 
 
 
Čas pre rodičov 
 
Rodičia sú často v týždni preťažení a prídu do zhromaždenia unavení. Možná sú i uštvaní 
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 
Bola som úplne zamestnaná prípravou večere, keď sa ma môj malý synček spýtal: „Maminka, 
prečo sa neusmievaš tak, ako teta Katka?“ 
Ta otázka ma prekvapila. Uvedomila som si, že varím podráždene a so zamračenou tvárou. Hm, 
povedala som si s očami obrátenými do hora, Katka je cez víkend sama bez detí a manžela, nemá 
dom, o ktorý by sa musela starať!  
„Mám hodne vecí, o ktoré sa musím postarať, a ktoré musím urobiť, chrobáčik,“ odpovedala som. 
„Aha, ale ja by som bol rád, keby si sa usmievala viac,“ povedal mi. 
„Pokúsim sa,“ dodala som   a donútila sa k úsmevu. 
Lekcia od päťročného špunta! Chcem, aby sa moje deti radovali a nemuseli sa starať o množstvo 
maličkostí môjho života, ktoré ma zvádzajú, aby som sa mračila. Chcem, aby sa moje deti 
usmievali a smiali, keď sú so mnou.  
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Elen Whiteová hovorí: „Usmievajte sa, rodičia… Nechajte, aby lúče láskavého a vďačného srdca 
prežiarili vašu tvár.“ (Child Guidance, str. 148) 
Čo môžete urobiť pre to, aby ste vytvorili viac radostných okamžikov pre  svoje deti? 
 
2. týždeň 
Moje dieťatko sa mi podívalo do očí. Milovala som čas, keď som ho kŕmila. Otieralo svoju malú 
rúčku dozadu a dopredu o moje rameno. Zdalo sa mi úžasné, že tak malinké bábätko dokáže vôbec 
urobiť niečo takého! Moje srdce pretekalo materskou radosťou. 
Často som si pripomínala tie malé sladké momenty – jeho spôsob, ktorým mi ten drobček dával 
najavo svoju lásku. Teraz už je batoľa a rád mi masíruje chrbát. Jak dobrý je Boh, keď nám dáva 
malé, neopísateľné vzácne materské zážitky! „Moja duša však bude jasať Hospodinovi.“ (Žalm 
35,9) 
Podeľte sa o svoje najobľúbenejšie rodičovské okamžiky. Ako vám láska k vašim deťom pomáha 
porozumieť Božej láske? 
 
3. týždeň 
Charlottiné dieťatko bolo nemocné. Vážne choré. Malé telíčko trápila horúčka. Nakoniec doktori 
zistili, že dievčatko má infekciu. Takmer ju to zabilo, ale nakoniec zostala nažive. Ale aj tak jej 
život nebude rovnaký ako život zdravých detí. Nikdy nebude chodiť. Nikdy nebude schopná 
dýchať bez ventilátoru. Charlottin manžel to neuniesol a odišiel od nich. 
Kde bol medzitým Boh? Charlotte dlho trvalo, než na to prišla… „Keby som kráčal hoci temným 
údolím, … Ty si so mnou; “ (Žalm 23,4). 
Charlottin postoj je teraz tento: „Nikto z nás životom neprejde, bez toho aby sa stretol s bolesťou. 
Jediné, čo si môžeme vybrať, je, čo s tou bolesťou urobíme. Poznám bolesť. Ale poznám tiež 
pokoj.“ 
Čo urobíte s bolesťou vo vašom živote vy? Čo robíte, keď sa Boh zdá byť ďaleko? Aká biblická 
pasáž sa vám vybaví a povzbudí vás v takejto chvíli? 
 
4. týždeň 
Bola som v siedmom mesiaci tehotenstva. Bolo to náročné a rizikové tehotenstvo a občas som si 
hovorila, či to vôbec zvládnem. Stalo sa to v kuchyni. Všade krv. Vedela som, že svoje bábätko 
strácam. 
Môj muž bol na služobnej ceste v zahraničí a ja som bola so svojimi dvoma staršími deťmi sama 
doma. Zavolala som susedke, postaršej babičke, ktorá bola tiež mojou priateľkou. Prišla ihneď a 
okamžite prevzala kontrolu. Čoskoro prišla sanitka. Jej manžel si vzal na starosť moje deti a ona 
ma odprevadila do nemocnice. Nevedela, ako sa spojiť s mojím manželom, a preto zavolala jeho 
šéfovi, aby to urobil on. To všetko sa stalo predtým, než sa môj manžel vrátil domov. 
Bola som vďačná za svoju dobrú susedku katolíčku, ktorá presne vedela, čo urobiť, ktorá bola u 
mňa a postarala sa o moje deti, dokiaľ mi neprišla na pomoc rodina. Priatelia sú požehnaním! 
Rozprávajte o „dobrom susedovi“, ktorý sa k vám zachoval láskavo. Vyrozprávajte tiež, aká bola 
vaša reakcia. 
 
5. týždeň (podľa uváženia) 
Môj chlapček mal vysokú teplotu. Vyskúšala som všetko, na čo som si spomenula. Zavolala som 
svojim kamarátkam, ktoré boli tiež matkami, aby mi poradili – a vyskúšala ich rady. Ale zdalo sa, 
že nič nepomáha. Nakoniec som vytočila číslo nášho doktora a požiadala o spojenie s ním. „Pán 
doktor práve nemôže,“ odpovedali mi, „povedzte mu, aby vám zavolal, až bude môcť.“ 
Čakala som – a modlila sa. A čakala – a modlila. A zasa čakala a zasa modlila. Nakoniec zazvonil 
telefón a verte tomu alebo nie, zakrátko potom prišiel doktor až k nám domov! Hneď vedel, čo má 
urobiť. Čoskoro náš malý zasa normálne dýchal a horúčka bola preč. Nikdy nezabudnem na pocit 
vďačnosti, keď doktor zazvonil u dverí. Mal vážne starosť! Vďaka Bohu za dobrých doktorov! 
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Aké máte skúsenosti s doktormi, ktorí sa o vás dobre postarali, keď ste sa modlili za uzdravení? 
 
 
 
Úvodné aktivity. 
 
Naplánujte si jednoduché hry na koberci alebo deke, prestieradle alebo prikrývke v polkruhu pre   
deti, ktoré skoro prídu. Deti sa na týchto aktivitách pod vedením dospelého podieľajú, dokiaľ 
program nezačne. Deti by sa mali hrať s materiálmi, ktoré sa vzťahujú k príbehu, ktorý budete celý 
mesiac preberať. 
Vyberte si z nasledujúcich aktivít pre tento mesiac. Uistite sa, že ste vybrali činnosť vhodnú pre   
vek detí. 
 
A. Košík s knižkami 
Rozdajte knižky s biblickými príbehy a knižky s tvrdými doskami o bábätkách. Nechajte deti, aby 
sa o ne podelili a potom ich tiež po sebe uložili. 
  
B. Domáci kútik 
Pripravte na malý stolček plastový riad, kelímky a príbory a tiež napodobeniny jedla. Nechajte deti 
„prestrieť“ stôl a hrajte sa na to, že raňajkujete. 
 
C. Stavební kútik 
Pripravte pre deti „stavebný materiál“, aby sa mohli hrať na to, že stavajú dom. Použite k tomu 
napríklad detské náradie a drevené kocky alebo papierové krabice.  
 
D. Podeliť sa 
Vyzvite deti, aby vložili umelé kvetiny do košíkov alebo nerozbitných vázičiek a doniesli ich svoji 
rodičom. 
 
E. Hrací kútik 
Nechajte sa deti hrať s mäkkými hračkami. Povzbuďte ich, aby sa o svoje hračky podelili a aby ich 
po skončení hry pokladali do krabice alebo košíku. 
 
F. Starostlivosť o bábätko 
Rozdajte deťom niekoľko bábik s prikrývkami a detskými fľaškami, aby sa deti mohli hrať na 
mamičky a oteckov. Túto aktivitu môžete tiež vylepšiť o postieľky alebo kolísky pre bábiky. 
Môžete tiež použiť detské hojdacie kresielka. 
 
G. Hojdacie kreslá 
Niektoré deti môžu byť príliš hanblivé alebo  unavené na to, aby sa zapojili. Vyzvite ich rodičov, 
aby deti pohojdali.  
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Začíname 
 
 
1. Privítanie 
 
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 „Dobré ráno“ (Good 
Morning, Little Voices Praisa Him, č. 1) 
 
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, atd. Zaspievajte si: 
„Som rád, že som prišiel do sobotnej škôlky“. (I’m Glad I Came to Sabbath Schoul, Little Voces 
Praisa Him, č. 5) alebo  „Peknú sobotu“ (Happy Sabath, Little Voices Praisa Him, č. 235) 
 
 
2. Modlitba 
 
Povedzte: 
 Dnes sa budeme učiť o tom, ako môžeme pomôcť druhým, aby boli šťastní. Sme šťastní a 
preto chceme Ježišovi poďakovať, že nás má tak veľmi rád.  
Povzbuďte rodičov, aby pomohli svojím deťom pokľaknúť. Ako prípravu na modlitbu použite túto 
adaptáciu na štvrtý verš pesničky „Mám ruky, ktoré tlieskajú“ (I Have Hands That Clap, Little 
Voices Praisa Him, č. 215) 
 
Pomodlite sa jednoduchú modlitbu a deti nech po vás opakujú. Potom môžete zaspievať ako 
odpoveď: Tiny Tot Response, Little Voices Praisa Him, č. 21 alebo  spoločne s deťmi povedať: 
 
Ďakujeme, Ježišu, za všetko. Amen.  
 
 
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. 
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4. Zbierka 
 
Potrebujete: košík alebo inú nádobu na peňažnú zbierku. 
 
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 
 
Potrebujete: umelú narodeninovú tortu (s otvorom), sviečky, zápalky, ťahaciu hračku (nie je nutné), 
malý darček (nie je nutné) 
 
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) 
 
alebo hovorte riekanku: 
 
Anička (Andrejko) má narodeniny 
a my sa s ňou (s ním) radujeme. 
Už je zasa o rok starší, 
darček jej darujeme. 
 
Pomôžte deťom hádzať mince do umelej torty, zatiaľ čo spievate: 
„Hodne šťastia, zdravia, 
hodne šťastia, zdravia, 
Pán Ježíš ťa má rád Hanka ... (Pavlínka, Zuzanka....), 
hodne šťastia, zdravia.“ 
 
(alebo 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. 
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6.Prežitie pribehu 
 
A. Verš na zapamätanie 
 
Potrebujete: „Bibliu“ pre každé dieťa 
 
Dajte každému dieťaťu malú Bibliu vyrobenú z plsti alebo kartónu s aspoň jedným obrázkom 
Ježiša a pokiaľ možno ďalšími obrázkami. 
 
Povedzte:  
„Teraz prišla chvíľa, 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. 
 
Povedzte:  
Môžeme byť dobrí na ostatných. Boh nám v tom pomôže. Biblia nám rozpráva príbeh o 
Božom pomocníkovi, menoval sa Elizeus. Elizeus mal rád Boha. Žena, ktorá bývala 
v Šúnemu urobila pre Elizea pekné veci. Boh chce, aby sme tiež robili pekné veci ostatným. 
Poďme si zopakovať náš verš na zapamätanie a pritom niekoho objať. 
„Usilujte o dobro medzi sebou.“ 
 
Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other). Noty nájdete na str. 78 a použite nasledujúce 
slová: 
  
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
 
 
B. Elizeus cestuje 
 
Povedzte:  
Elizeus cestoval. Vtedy ešte neexistovali autá alebo  lietadlá alebo vlaky. A aby pomohol 
druhým ľuďom, chodil Elizeus peší. Všade, kam prišiel, bol na ľudí dobrý. Poďme sa zahrať 
na to, že cestujeme s Elízeom. Poďte za mnou, prejdeme sa po miestnosti.  
Spievajte „Pôjdeme sa dneska prejsť?“ (Stall We Go for a Walk Today?, Little Voices Praisa Him, 
č. 82). 
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C. Elizeova zastávka 
 
Potrebujete: kelímky na jedno použitie, umelé ovocie 
 
Povedzte:  
Elizeus často prechádzal okolo toho istého domu blízko mesta Šúnem. V tom dome bývala 
dobrá žena a jej manžel. Tí videli, že keď Elizeus so svojím sluhom prechádzajú okolo, sú 
unavení a hladní. Preto ich často zvali k sebe, aby si odpočinuli a najedli sa v ich dome. Mali 
šťastný domov, pretože poslúchali Boha a boli dobrí k druhým ľudom. Tiež môžeme byť 
dobrí na druhých. Poďme sa zahrať na to, že vaša maminka alebo otecko je Elizeus. Dajte im 
napiť z hrnčeka vodu a pritom si zaspievame.  
Dajte každému dieťaťu prázdny kelímok, s ktorým môžu „poslúžiť“ svojim rodičom alebo  tým, 
kto sa o nich stará v škôlke.  Spievajte pri tom „Božia cesta“ (God’s Way, Little Voices Praisa Him, 
č. 259). 
 
Povedzte:  
Tá dobrá žena dala Eliášovi jedlo. My tiež môžeme byť dobrí na druhých. Môžete ponúknuť 
tomu, kto vás priviedol do škôlky, kúsok ovocia?  
Spievajte „Božia cesta“ (God’s Way, Little Voices Praisa Him, č. 259). 
 
Povedzte:  
Zopakujeme si náš verš na zapamätanie: „Usilujte o dobro medzi sebou.“ 
Poďme si zase zaspievať. 
 Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other). (Detský zošit, str. 60) 
 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
 
Povedzte:  
Elizeus sa v dome svojich priateľov cítil pohodlne a šťastne, ale musel pokračovať vo svojej 
ceste. Poďakoval dobrému mužovi a žene zo Šúnemu a rozlúčil sa.  
Poďme si znovu zaspievať. 
 Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other). (Detský zošit, str. 60) 
 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
 
 
D. Stavba izbičky 
 
Potrebujete: veľké prázdne krabice, detské tesárske náradie 
 
Povedzte: 
 Dobrá žena zo Šúnemu pozorovala Elizea, ako ide po ulici. Poďme pozerať Elizeus, ako ide 
v diaľke po ceste.  
Zacloňte si rukou oči. 
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Začala rozmýšľať o tom, čo by pre Elizea mohla urobiť. Vedela, že je unavený a že si 
potrebuje niekde odpočinúť. Ale u nej doma si odpočinúť nemohol, pretože pre neho nemali 
voľnú izbu. To je ono! Najskôr utekala k svojmu manželovi  
(vyzvite deti, aby bežali na mieste)  
a požiadala ho, či by nemohli postaviť pre Elizea izbičku na ich rovnej streche. Jej manžel 
súhlasil, že je to skvelý nápad a dal sa do práce. 
I my môžeme byť dobrí na druhých. Poďme pomôcť so stavbou s našimi nástrojmi a 
stavebným materiálom. 
Deti môžu prenášať krabice a pomôcť postaviť „múr“ alebo  použiť nástroje a hrať sa, že stavajú a 
pritom všetci recitujte: 
„Ťuk, ťuk, ťuk a bum, bum, bum,  
  Staviam nový príbytok, 
Elizeus – dobrý človek bude bývať v ňom.  
  
 
Povedzte:  
Zopakujeme si náš verš na zapamätanie: „Usilujte o dobro medzi sebou. “Poďme si tiež 
zaspievať.  
Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other).  
 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
 
 
E. Výzdoba izbičky 
 
Potrebujete: plastové kvetiny, vázu, koberček, sviečku, detský stolček a stoličku 
 
Povedzte:  
Keď ten dobrý muž postavil na ich rovnej streche izbičku, jeho dobrá manželka chcela, aby 
bola tá izbička pekná a pohodlná. A tak vzala posteľ 
 (ukážte na posteľ alebo  rozbaľte na zemi koberček),  
stoličku, stôl a sviečku a dala ich do tej izbičky. Akú to urobili len peknú izbičku! Možno, že 
tam žena tiež pridala nejaké pekné kvetiny, ktoré Pán Boh stvoril. 
I my môžeme byť dobrí na druhých. Môžete mi pomôcť nazbierať kytičky a dát ich do tejto 
vázy?  
Kvetiny môžu „rásť“ v kvetináčoch alebo  „záhonoch“ z polystyrénu, takže deti ich môžu 
„odtrhnúť“ a priniesť vám ich.  Pritom si môžete spievať:  
„Kto stvoril voňavé kytičky, voňavé kytičky, voňavé kytičky? Kto stvoril voňavé kytičky? Boh, 
Otec náš.“ (Na melódiu pesničky: Kto stvoril žiarivé hviezdičky) 
Položte kvetiny na stôl a povedzte:  
A je to! Pozrite sa, ako to tu pekne vyzerá. 
 
Povedzte:  
Zopakujeme si náš verš na zapamätanie: „Usilujte o dobro medzi sebou.“  
A teraz si zasa zaspievame.  
Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other).  
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Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
 
 
F. Prekvapený! 
 
Potrebujete: detské hudobné nástroje 
 
Povedzte:  
Dobrá žena a jej manžel čakali na Elizea, až k nim zasa príde na návštevu. A jedného dňa 
prišiel! Povedali Elizeovi, že pre neho majú prekvapenie. Vzali ho po schodoch nahor do 
izbičky na streche 
 (vyzvite deti aby predstierali, že idú po schodoch).  
Keď Elizeus uvidel svoju novú izbičku, bol veľmi prekvapený a mal veľkú radosť! Ako sa asi 
tváril?  
(Vyzvite deti, aby sa tvárili prekvapene.) 
 Mal radosť, pretože na neho boli dobrí. Poďme si zaspievať nejakú veselú pesničku. 
 Rozdajte hudobné nástroje alebo tlieskajte do rytmu a spievajte pesničku „Veci, ktoré môžem 
urobiť“ (Things That I Can Do, Little voices Praisa Him, č. 299) alebo  „My sme deti veselé, 
chceme sa stále smiať... alebo  „Ja mám svoj domček v nebi“. 
 
Povedzte:  
Zopakujeme si náš verš na zapamätanie: „Usilujte o dobro medzi sebou.“ 
Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other).  
 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
 
 
 
G. Elizeus odpláca láskavosť 
 
Potrebujete: bábiky 
 
Povedzte:  
Elizeus chcel pre tú dobrú ženu a jej manžela urobiť tiež niečo pekného, keď na neho boli 
takí dobrí. Spýtal sa svojho služobníka, či má nejaký nápad. Elizeov služobník sa zamyslel a 
spomenul si, že ti dvaja nemajú žiadne deti. 
Nemali žiadne deti. Žiadne deti s ktorými by si mohli hrať, spievať a objímať sa. Žiadne deti, 
ktorým by mohli rozprávať príbehy o tom, ako Boh stvoril svet alebo o Noemovi a potope. 
Áno, pomyslel si Elizeus, to je dobrý nápad. A tak sa Elizeus modlil k Bohu a poprosil ho, aby 
by tej dobrej žene a jej manželovi poslal mimino. 
A viete, čo Boh urobil? Vypočul Elizeovu modlitbu a tej dobrej žene sa narodil chlapček.  
 
Poďme si kľaknúť a poďakujme Pánu Bohu, že sme sa narodili a že máme maminku a 
otecka, ktorí sa o nás starajú. 
Kľaknite si a pomodlite sa jednoduchú modlitbu, napríklad:  
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Milý Bože, ďakujeme ti, že sme sa mohli narodiť a že máme maminku a otecka. Ďakujeme ti. 
Amen. 
 
Tá maminka mala svojho chlapčeka veľmi rada. Starala sa o neho a utešovala ho, keď plakal. 
Poďme sa zahrať na to, že i my máme mimino. Vieme sa o neho postarať? 
Môžete deťom rozdať bábiky, ktoré môžu držať a hojdať. Pritom spievajte „Bábätko, 
neplač“ (Don’t Cry Little Baby, Little Vojce Praisa Him, č. 246) alebo  trebárs len spievajte: 
„Pšš,pšš, houpy, houpy, houpy...“. 
 
 
H. Miminko rastie 
 
Potrebujete: hračky v krabici 
 
Povedzte:  
Miminko rástlo, až z neho bol chlapec veľký asi ako vy, chlapci a dievčatá. Jeho maminka a 
otecko ho tiež učili, že má byť dobrý na ostatných. Trebárs tak, že sa delí o svoje hračky. 
Požičiavate i vy svoje hračky? Môžeme byť tiež dobrí na ostatných. Poďme sa s niekým 
podeliť o hračku. 
Nechajte deti, aby si z krabice vybrali hračku a podelili sa o ňu s rodičmi a/alebo s iným dieťaťom. 
Môžete pritom zaspievať: „Podelím sa“ (I’ll Take Turns, Little Voices Praisa Him, č. 276) alebo  
„Podelím sa o svoju jedinú“ (I’ll Share My Only One, Little Voices Praisa Him, č. 275). Alebo len 
povedzte: Rozdelím sa s tebou rád, si môj dobrý kamarát. 
 
Povedzte:  
Poďme si znovu zopakovať verš na zapamätanie: 
„Usilujte o dobro medzi sebou.“  
Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other). 
 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
 
Povedzte:  
Ten malý chlapec mohol byť dobrý tiež preto, že hovoril pekné veci. Napríklad možno 
povedal oteckovi a maminke, že ich má rád. Určite vedel poprosiť a poďakovať. A tiež 
možno rozprával druhým o Bohu. 
I my môžeme byť dobrí na druhých. Poďme si zaspievať pesničku o tom, ako môžeme použiť 
naše ústa, aby sme hovorili pekné veci, a naše ruky, aby sme robili pekné veci. A pritom 
budeme ukazovať.  
Spievajte „Láskavá pery“ (Kind Lips, Little Voices Praisa Him, č. 310) alebo  „Dávaj pozor malý 
jazyk, čo vravíš ...“ 
 
Povedzte:  
Poďme si znovu zaspievať. Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other).  
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
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I. Môžeme byť dobrí 
 
Povedzte: Pán Ježíš chce, aby sme aj my byli dobrí na druhých. Môžeme byť dobrí na 
druhých, tak ako tá žena a jej manžel boli dobrí na Elizea a rovnako tak ako Elizeus bol 
dobrí na nich. Ako môžeme byť dobrí na ostatných ľudí, na maminku, na otecka? Poďme sa 
spolu zahrať hru s našimi prštekmi. Volá sa Päť malých detí.  
(Riekanku nájdete  v detskom zošite na str. 64) 
 
Povedzte: Poďme si znovu zopakovať verš a zaspievať si.  
„Usilujte o dobro medzi sebou.“ 
Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other). 
 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
 
 
J. Poďme byť dobrí 
 
Povedzte:  
Som veľmi rada, že môžeme byť dobrí na druhé. Cítime sa potom dobre, pretože pomáhame 
druhým, máme ich radi a robíme pre nich pekné veci. Poďme si o tom zaspievať pesničku a 
pritom budeme tlieskať.  
Spievajte „Poďme robiť dobre“ (Let Us Do Good, Little Voices Praisa Him, č. 263) a pritom 
tlieskajte do rytmu alebo  „Pozor očko, kam pozeráš“ (pozor pusinka, čo hovoríš; pozor uško, čo 
počúvaš; pozor nôžka, kam bežíš...) s ukazovaním.. 
 
Povedzte:  
Ešte si zopakujeme verš na zapamätanie: „Usilujte o dobro medzi sebou.“  
 
7. Aktivity 
 
1. týždeň  
Kartičky „Záleží mi na tebe“  
Potrebujete: Farebné hárky papiera, voskovky, lepidlo, predmety z prírody (vylisované kvetiny, 
pierka, listy, atd.) 
Rodičia môžu pomôcť deťom preložiť papier na polovicu a nalepiť kvetiny, listy apod. a vytvoriť 
tak pozdrav. Dovnútra môžete napísať „Záleží mi na tebe“. Rozdajte ich návštevníkom vášho zboru 
alebo pošlite chorým členom. 
 
2. týždeň  
Vreckové srdiečka 
Potrebujete: Hárky papiera (pre každé dieťa), kvetiny, obrázky alebo  kartičky s biblickými 
zasľúbeniami  
Riaďte sa inštrukciami na vzore (viď koniec manuálu). Na prehyb napíšte verš na zapamätanie. 
Vrecko naplňte kvetinami, obrázkami alebo  kartičkami s biblickými zasľúbeniami. Nechajte deti, 
aby srdiečka rozdali svojím kamarátom, susedom alebo členom rodiny. 
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3. týždeň  
Prestieranie 
Potrebujete: Kartón, tvrdší papier alebo látka, nožničky, lepidlo, prírodné predmety (vylisované 
kvetiny, pierka, listy, atd.) 
Nastrihajte si dopredu kartón, tvrdší papier alebo látku na prestieranie o veľkosti 44 x 31 cm. 
Rodičia môžu pomôcť deťom ozdobiť prestieranie kresbami alebo nalepením prírodných ozdôb, 
ktoré ste si pripravili. Pokiaľ používate papier alebo kartón, možno budete chcieť prekryť 
prestieranie priehľadným priľnavým papierom. Deti si potom prestieranie odnesú domov, kde ho 
môžu použiť, keď k nim príde návšteva alebo pri sobotnom jedle. 
 
4. týždeň  
Modlitebné stužky 
Potrebujete: Stužku, nožničky, krúžok, lepidlo, kartón alebo PVC fólia, rodinné fotografie, papier  
Riaďte sa pokynmi na vzore (viď koniec manuálu). Tento výrobok je pre domáce použitie. Napíšte 
mená alebo nalepte fotografie na menovky. Až deti stužku dokončia, pomodlite sa spoločne za 
týchto ľudí. 
 
5. týždeň  
 Medaily 
Potrebujete: Okrúhle plastové viečko alebo koliesko z kartónu, farebný papier, lepidlo, nožničky, 
fixky, stužku, nálepky, dierkovačku.  
Požiadajte rodičov alebo iných dospelých, aby na farebný papier alebo plastové viečko napísali 
„Jarko (meno dieťaťa) je dobrý“ alebo  „Barborka je láskavá“ alebo  „Danko je poslušný“.. 
Nechajte dospelých, aby pomohli deťom na medailu nakresliť obrázok alebo  nalepiť nálepky. 
Použite dierkovačku k vytvoreniu otvoru, ktorým potom prevlečiete dlhšiu stužku, aby deti mohli 
medailu nosiť na krku. Dajte ju dieťaťu zakaždým, keď pomôže v sobotnej škôlke alebo doma. 
 
Desiata  
Naplánujte si desiatu, s ktorou vám deti môžu pomôcť. Nechajte ich aby vám pomohli pri chystaní 
stolu alebo spoločne pripravte nepečené pohostenie alebo ozdobne naukladajte kúsky ovocia na 
tanier. Rozdajte deťom obrúsky alebo  použite papierové utierky na utretie ich rúk po jedle. 
 
Biblické aktivity 
Pokiaľ máte čas, môžete s rodičmi vybrať niektorú z aktivít, ktoré ešte viac podporia preberaný 
príbeh. Tieto aktivity sú uvedené ako Príchodové aktivity a môžu byť použité opakovane. K tomu 
môžete servírovať desiatu. 
 
8. Ukončenie 
 
Povedzte:  
Som veľmi rada, že muž a žena zo Šúnemu boli na Elizea dobrí. Som tiež rada, že Elizeus bol 
dobrý na nich, keď sa za nich modlil, aby sa im narodilo miminko. Som veľmi rada, že na 
nich bol Boh dobrý a dal im miminko. Aj my môžeme byt dobrí na druhých. Poďme si ešte 
raz zopakovať náš verš na zapamätanie: 
„Usilujte o dobro medzi sebou.“ a pritom poďte niekoho objať.  
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Zaspievajte si „Maj rád“ (Be Kind to Each Other).  
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád všetkých ľudí, 
Maj rád, maj rád, maj rád všetkých ľudí. 
 
Krátko sa pomodlite.  
Milý Bože, máme ťa veľmi radi. Prosím, pomôž nám, aby sme boli vždy dobrí na druhých 
ľudí. Amen.  
 
Môžete ešte ukončiť spievaním (napr.: „Pesnička na záver“ , Good-bye Prayer, Little Voices Praisa 
Him, č. 44). 
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