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  2. 
                  Noeho veľká loď 
 
Bohoslužba: Chváľme Boha za jeho láskyplné činy 
  
Odkazy: 1 Mojžišova 6-9; Patriarchovia a proroci 
 
Verš na zapamätanie:  
 
Žalm 89,2a: 
 „O prejavoch Hospodinovej milosti chcem spievať naveky.“ 
 
Ciele : 
- pozná, že Boh sa stará o veci, ktoré stvoril, 
- pocíti vďačnosť za Božiu starostlivosť, 
- bude reagovať tým, že poďakuje Bohu za jeho ochranu. 
 
Posolstvo: 
 
Ďakujem Bohu, že sa o mňa dobre stará.“ 
 
 
Príprava na vyučovanie 
 
Biblický príbeh v kocke  

Boh povedal Noemu, aby postavil veľkú loď. Zvieratá i Noeho rodina potom do postavenej 
archy vošli. Začalo pršať a pršalo 40 dní a zem sa naplnila vodou. Boh uchoval Noeho a jeho rodinu 
i zvieratá v bezpečí na lodi. Noe za ochranu Bohu poďakoval. Boh umiestnil na oblohu dúhu ako 
pripomienku, že už nikdy nezošle na zem potopu. 
 
Toto je lekcia  o bohoslužbe. 
Uctievame Boha, keď mu ďakujeme za Jeho starostlivosť. Tiež Ho velebíme, keď Ho počúvame , 
riadime sa Jeho radami a veríme, že dodrží  svoje sľuby. 
 
Prínos učiteľa 

„Vierou prijal Nóach pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na 
záchranu svojej rodiny; ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery“ (Žid 
11,7).  Nóach zvestoval svetu varovné posolstvo a dielo, ktoré konal, svedčilo o jeho úprimnosti. 
Tým prejavil svoju vieru a súčasne sa v nej utvrdzoval. Bol to príklad viery v Božie zjavenie. 
Stavbe korábu venoval všetko, čo mal. Výstavba tejto obrovskej lode prilákala zvedavé zástupy 
zovšadiaľ. Chceli vidieť toto neobvyklé dielo a počuť vážne a výstražné slová tohto jedinečného 
kazateľa. Každý úder kladiva pri stavbe korábu bol ľuďom svedeckou výzvou kajať sa. 
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Spočiatku sa zdalo, že varovná zvesť prinesie plody pokánia, no poslucháči sa neobrátili 
k Bohu a nekajali sa. Predpotopní ľudia boli podrobení skúške, no neobstáli v nej. Podľahli nevere 
a pridali sa k svojim predchodcom; zavrhli sväté posolstvo.  

Podaktorých varovné slová presvedčili natoľko, že síce boli ochotní podľa nich aj žiť, no 
nevedeli zniesť výsmech okolia a ponuku milosti odmietli. Čoskoro sa ocitli v radoch 
najzatvrdilejších a najodpornejších posmievačov, pretože nikto nie je taký nespútaný a bezočivo 
hriešny, ako tí, ktorých Duch Svätý už osvietil, ale oni ho zavrhli. (Patriarchovia a proroci ) 

„Keď Noe varoval svet, jeho úloha  preverovala jeho úprimnosť. Jeho viera  bola dokonalá a 
očividná. Dal svetu príklad, ako dôverovať tomu, čo Boh hovorí“ (Patriarchovia a proroci). 
„Keby predpotopní ľudia uverili tomu varovaniu a ľutovali svoje hriešne činy, Pán by od nich 
odvrátil svoj hnev, ako to urobil neskôr s Ninive“ (Patriarchovia a proroci). 
 
Výzdoba miestnosti 
 

Využite výzdobu z príbehu o stvorení z minulého mesiaca. Doplňte ju o predmety súvisiace 
s Noeho archou: malá loďka, kartónová krabica nafarbená nahnedo, lavičky alebo stoličky 
naaranžujte do tvaru pravouholníkov a zaveste okolo deky tmavej farby, aby ste vytvorili trup lode, 
na zem tiež položte  deku  alebo do obrysu lode vsypte kamienky a piesok. 
 
 
Prehľad aktivít 
Priebeh lekcie  Čas Aktivity Pomôcky 
Uvítanie podľa 

potreby 
pozdravte sa s deťmi  

Zhrnutie  pre 
rodičov 

do 5 min   

Príprava do 10 min A. knižky 
 
 
B. loďka 
 
 
C. sady zvieratiek  
D. kútik pre rodičov 
E. plyšové hračky 

učebnica pre deti, knižky 
s obrázkami Noeho archy a 
zvieratiek  
plastové loďky alebo iné 
plávajúce objekty,  vedro 
naplnené vodou 
malé modely zvieratiek  
väčšie stoličky pre rodičov 
rôzne zvieratká 

Zahájení do 10 min privítanie 
modlitba 
návštevy 
ponúknutie  hračky 
narodeniny 

zvončeky 
 
 
kôš s hračkami 
umelá narodeninová torta, 
sviečky, zápalky 

Prežitie  príbehu do 30 min A. Verš na zapamätanie  
B. Noe 
C. Stavanie archy 
 
 
D. Plnenie archy 
 
 

Biblia 
čiapka 
kladivko, pílka alebo ďalšie 
nástroje zo sady pre deti, 
drevo 
umelé ovocie, seno, tráva, 
slama, lístie .... 
plastové, plyšové alebo 
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E. Zvieratká prichádzajú 
F. Zavieranie dvier 
G. Padanie prvých 

dažďových kvapiek. 
H. Anjeli dohliadajú 
I. Anjeli sa starajú 
J. Verš na zapamätanie  
K. Kto je v arche? 
L. Poďakovanie Bohu 
M. Dúha 
N.  Poďakovanie Bohu 
O. Boh sa stará aj o mňa 
P. Kapela 
Q. Verš na zapamätanie  

vypchané zvieratká  
 
rozprašovač, voda 
obrázky alebo bábky anjelov
 
 
zvieratká , deka 
 
farebné šatky 
 
kruh z papiera znázorňujúci 
kormidlo, malé vankúšiky 
plastové hudobné nástroje 

Kutilský kútik do 10 min   
Týždeň 1  dúha  malé kartičky papiera, 

magnety, fixky, pastelky 
(viď str. 72) 

Týždeň 2  dažďový mrak povrázky, vata, lepidlo, 
pastelky, nožničky, kópie 
obrázkov zo str. 72 

Týždeň 3  Zajačik papier, vata, ružová a čierna 
fixka, ceruzky , lepidlo, 
nožničky (viď  str. 72) 

Týždeň 4  Noeho archa kópia obrázky archy (viď  
str. 73), atrament, zvieratká  
dokreslené z odtlačkov 
prstov 

Týždeň 5  Anjel lízanky, papier, pastelky, 
zbytky látky, špajdle (viď  
str. 74) 

Voliteľná aktivita  Občerstvenie banány, sušienky alebo 
crekry v tvare zvieratiek , 
nôž, taniere, servítky (viď  
str. 74)  

 
 
 
Zhrnutie pre rodičov 
 

Časovo zaneprázdnení rodičia často prichádzajú do zboru unavení a vyčerpaní z činností 
uskutočnených v priebehu týždňa a z prípravy rodiny na „deň odpočinku.“ 

 Pohovorte s nimi občas v priebehu sobotnej škôlky (najvhodnejšou dobou je čas 
prípravných prác na hodinu), povedzte im niečo, čo vyjadruje vašu starosť o nich a že im venujete 
pozornosť.  

 
Nasledujúce odstavce boli pripravené mladými rodičmi ako návrhy tém hovorov a môžu byť 

použité podľa vášho uváženia, kedykoľvek budete chcieť. 
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Týždeň 1 
Moja novonarodená dcérka bola veľmi drobná.  Dala som ju do kočiarika. Išli sme na 

letisko, aby sme sa tam stretli s  mojou tetou, ktorá sa chcela chvíľu zdržať v našom meste. Keď 
som začala tlačiť kočiarik cez letiskovú halu, pocítila som zrazu niečo, čo som predtým nikdy 
nezažila. Zaplavil ma pocit starosti, chcela som predovšetkým ochrániť svoju dcérku pred tým 
veľkým svetom. Keď som o tom neskôr premýšľala, pomodlila som sa za to, aby mi Boh dal 
podobný pocit starosti o dcérkino duchovné zdravie, ako som pocítila o jej zdravie fyzické.  

Zamyslite sa nad týmto pocitom zaplavenia starosťou o svoje dieťa. Čo môžete urobiť, 
aby ste cítili podobný pocit o duchovné zdravie svojho dieťaťa? 
 
Týždeň 2 

Boli niekedy vaše nádeje zmarené? Predstavte si Noeho, napomínajúceho 120 rokov, 
povzbudzujúceho, dúfajúceho. Po všetkom tom ho brala vážne iba hŕstka ľudí a tí boli členmi jeho 
vlastnej rodiny. Rodičovstvo nám občas poskytuje podobný pocit sklamania. Veci sa nestávajú tak, 
ako si ich my predstavujeme. Občas nás napadne jediná odpoveď „vyčerpanosť“ na otázku ľudí : 
„Ako sa máš?“  V skutočnosti je starosť o deti ťažšia, ako sme si kedy dokázali predstaviť. Keď sa 
zrútili moje predstavy o dokonalom rodičovi, uvedomila som si, že som sa zaujímala iba o to, čo 
som sama chcela a nie o to, čo s mojím životom zamýšľa Boh. Pri myšlienke na Jeho starostlivosť, 
som si uvedomila, že On mi dáva omnoho viac než o čo by  som kedy mohla žiadať. 

Zamyslite sa nad tým, ako dôvera v Boha napomáha posilňovať vašu vieru. 
 
Týždeň 3 

Keď sme boli mimo domova na služobnej ceste, zostala s našimi deťmi doma moja sestra. 
Bol práve čas uložiť ich do postele, keď sa náš 4-ročný syn rozplakal. Teta sa ho opýtala, čo sa stalo 
a on bol vydesený, že sa mu stratila maminka. Teta mu vtedy pripomenula, že Boží anjeli sa o nás 
starajú. Opýtala sa ho, koľko anjelov by rád mal. „Desať tisíc,“ odpovedal. A tak sa spoločne 
pomodlili. 
Keď odchádzala z izby, teta zdvorilo k niekomu prehovorila: „Ach pardon, odpusťte mi, pardon, 
dovolíte.“ 
Môj syn sa spýtal: „Čo sa stalo?“ 
Teta sa usmiala a odpovedala mu: „Izba je plná anjelov!“ Bolo to od nej veľmi dôvtipné, môj syn 
išiel spokojne spať. Do dnes si tento zážitok pamätá a dokonca dnes ako teenager sa modlí za desať 
tisíc anjelov. „Boží anjeli sú vždy s vašimi maličkými“ (Boží domov, str. 432). 
Zamyslite sa nad tým, čo viete o anjeloch starajúcich sa o vašu rodinu? 
 
 
 
Týždeň 4 

Keď mal náš syn 3 roky a ja som bola v šiestom mesiaci tehotenstva, hormóny ovplyvňovali 
moje správanie natoľko, že som raz vystúpila z auta u obchodného centra, zabuchla dvere v ktorom 
som mala pootvorené okienko, kľúče spadli na dlážku auta. V aute zostal aj môj syn. Bol pripásaný 
na svojom mieste v aute pásom, ktorý si sám nevedel odopnúť. Našťastie nebolo veľmi teplo,  takže 
som nemusela mať strach, že sa prehreje.  

Bola som si istá, že tú situáciu zvládnem sama. Predkláňala som sa do auta a snažila sa 
dosiahnuť na kľúčiky na dlážke do miest, kde som sa domnievala, že spadli. Bola som však tak 
široká, že som tam nemohla dosiahnuť a nájsť ich. Čo som teda mohla robiť? 

Požiadala som jeden pár nastupujúci do ich auta, či by mohli zatelefonovať  môjmu 
manželovi. Dovolili mi použiť ich telefón, ale môj manžel telefón nezdvíhal. Manželia mi navrhli, 
aby som zavolala záchranárov, aby mi pomohli. Vďačne som ich radu prijala a potom som sa 
snažila iba trpezlivo čakať. 
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Zanedlho dorazil policajt. Avšak ani jemu sa nepodarilo sa do automobilu dostať. Potom 
prišli hasiči a tí boli úspešní! Bola som im tak vďačná za ich pomoc a za Božiu ochranu. Keď som 
vzala svojho syna do náručia, venoval mi veľký úsmev. Nemal vôbec žiadny strach! Jeho detská 
dôvera ma naučila niečo nového – nie je dobré sa zbytočne trápiť. Môžu sa spoľahnúť na Boha. 
Rozprávajte si na hodine svoje skúsenosti, kedy ste sa od dieťaťa  učili o viere v Boha. 
 
Týždeň 5  

Skazenosť, zlo, hrôza. Svet, v ktorom Noe a jeho žena žili, nebol krásnym miestom pre 
výchovu detí. Udalosti, ktorým boli ich  deti vystavené, by vydesili každého. Bol to svet podobný 
dnešnému. Všetci traja Noeho synovia sa oženili a ich manželky sa k nim pripojili v pláne ich 
záchrany Bohom. Spoločne pracovali so svojím otcom a nakoniec sa rozhodli vojsť do archy, hoci 
všetci ich priatelia a príbuzní a všetci ostatní ľudia sa rozhodli inakšie. Keď sa obávam o duchovné 
zdravie svojich detí, je úžasné si pripomenúť Božiu starostlivosť. 
Zamyslite sa na chvíľu nad tým, ako vediete svoje dieťa, aby si vybralo Božiu cestu? 
 
Príprava 
 
Pripravte si jednoduché hry, ktoré sa môžu malé deti  hrať v krúžku na zemi. Deti sa zúčastnia 
zaujímavých aktivít pod dohľadom dospelého, pokiaľ si vy všetko potrebné nepripravíte. Deti sa 
môžu hrať s pomôckami, ktoré využijete v biblickom príbehu na tento mesiac.  
Vyberte si niektoré z nasledujúcich činností navrhnutých na tento mesiac tak, aby vyhovovali veku 
detí, s ktorými pracujete. 
 
A. Knižky 
Ponúknite deťom  knihy s obrázkami alebo puzzle s obrázkami zvierat alebo Noemovej archy. 
 
B. Loďka 
Ponúknite  deťom  malé plastové loďky, aby si vedeli predstaviť, ako plávajú na vode. (Rada: 
vyrobte loďku z hliníkovej fólie alebo z papiera). 
 
C. Sady zvieratiek  
Rozdajte deťom  plastové, plyšové zvieratká alebo sady rôznych zvieratiek  atď. 
 
D. Kútik pre rodičov 
Rodičia sedia na stoličkách, aby mohli byť v prípade potreby svojím deťom  nablízku. 
 
E. Plyšové hračky 
Pomôžte deťom rozoznať a pomenovať jednotlivé zvieratká a napodobňovať ich hlasy a pohyby. 
 
 
Zahájenie 
 
Privítanie 
Môžete povedať: „Dobré ráno, dievčatá a chlapci! Som rada, že vás tu dnes vidím.“ Privítajte každé 
dieťa jednotlivo a zaspievajte si pesničku „Dobré ráno“  
 
Dobré ráno, dobré ráno, 
ako sa dnes máš? 
Dobré ráno, dobré ráno, 
dáš mi ruku, dáš? 
(Mildred Adair) 
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Povedzte : „Sobota je zvláštny deň a sobotná škôlka je zvláštne miesto. Hrozne rada chodím do 
sobotnej škôlky. Zazvoňme na zvončeky, pretože je taký zvláštny deň.“ Zvoňte na zvončeky a 
spievajte pesničku „Na zvončeky zvoníme“  
 
Cingy, cingy-lingy 
cingy, cingy-lingy, na zvončeky zvoníme. 
Cingy, cingy-lingy 
cingy, cingy-lingy, o sobote spievame. 
(Mildred Adair) 
 
Modlitba  
 
Povedzte : „Poďakujeme Bohu za to, ako  veľmi nás má rád a za to, že sa o nás stará.“ Pred 
modlitbou si zaspievajte   pesničku    „K Ježišovi sa modlíme“  
 
K Ježišovi sa modlíme, 
nech nie sme dnes samotní. 
Zavriem očká a poprosíme, 
buď s nami v deň sobotný. 
(Kathleen Maguire) 
 
Naučte deti jednoduchú modlitbu podobnú tejto: Drahý náš Nebeský Otecko, ďakujem Ti za Pána 
Ježiša, za sobotný deň aj za našu sobotnú škôlku. Buď prosím s nami, zatiaľ čo sa budeme učiť o 
Tebe.  Amen.. 
 
Návštevy 
Privítajte  každého návštevníka a zaspievajte   mu pesničku  „Vítame ťa:  
Vítame ťa v zhromaždení, v Boží svätý deň, vítame ťa medzi nami, tak sa s nami hraj. 
 
Vítame ťa v zbore, 
v tento sobotní deň, 
vítame ťa v zbore, 
tak sa s nami hraj. 
(Mildred Adair) 
 
Ponúknutie  hračky 
 
Potrebujete: krabicu s hračkami. 
Povedzte: „Boh miluje každé dieťa, ale nie všetky deti vedia že ich Boh miluje. To, že niekomu 
dáme darček, povieme mu tým, že ho Boh miluje.“ Postavte krabicu s hračkami na dlážku a 
nechajte deti, aby si každé jednu vybralo a podalo ju svojmu susedovi. Zaspievajte si pesničku  „To 
je môj darček“  
 
To je môj darček Ježišovi, Ježišovi, Ježišovi, 
to je môj darček Ježišovi, Ježišovi, Ježišovi . 
(Janet Sage) 
 
Povedzte : „Ďakujem, dievčatá a chlapci, že ste obdarovali svojich kamarátov. Zavrieme na chvíľu 
oči a poprosíme Ježiša, aby darčeky požehnal.“ Zopnite ruky a pomodlite sa jednoduchú  modlitbu 
podobnú tejto: 
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Drahý Pane Ježišu, tieto darčeky sú pre Teba. Chceme, aby všetci vedeli, ako ich máš rád. Amen 
 
Narodeniny 
 
Potrebujete: umelú tortu , sviečky, zápalky, malý darček pre dieťa , ktoré má narodeniny . 
Povedzte : „Boh nám dal narodeniny. Niekto z nás ich má práve dnes. Kto to je? Zavrieme všetci 
oči.“ Potom postavte dieťa , ktoré má narodeniny, pred ostatné deti a zaspievajte mu pesničku    
„Narodeniny “  
 
Narodeniny , narodeniny , 
ktože ich dnes má? 
Je to náš Tomáško (doplňte meno), 
kto mu zaspieva? 
(Mildred Adair) 
 
Pomôžte dieťaťu dať na tortu toľko peniažkov (doporučujeme používať peniažky z čokolády), 
koľko rokov má . Zaspievajte  mu pesničku  „Spočítame peniažky“: 
 
Tomáško (doplňte meno dieťaťa)  dnes narodeniny má, 
uvidíme, koľko peniažkov na tortu dá. 
Spočítajme  peniažky, tak koľko ich je?  
Jeden, dva, tri, štyri, päť!  
(Johnie B. Wood  upravené ) 
 
Zapáľte narodeninové sviečky a potom dieťa, ktoré  má narodeniny, povzbuďte, aby sviečky sfúklo. 
Ak je to možné, dajte dieťaťu za sobotnú škôlku malý darček. 
 
 
Prežitie príbehu 
 
A. Verš na zapamätanie  
Potrebujete: učebnice pre deti . 
 
Povedzte : „Je čas otvoriť Biblie.“  Dajte každému dieťaťu  malú Bibliu. „Biblia nás učí o tom, ako  
nás Boh miluje a stará sa o nás. Čo vidíte vo vašej Biblii?“ Nechajte deti odpovedať. Zaspievajme si 
spoločne pesničku :   
„Otvorím si Bibliu, a budem si čítať?  
ako ma Boh veľmi miluje,  
ako má ma veľmi rád.“ 
(Johnie B. Wood,  upravené ) 
Povedzte : „ Biblia nám hovorí, že Boh nás miluje a stará sa o nás. Som tak rada, že nás Boh má 
rád. Chcem mu poďakovať za Jeho starostlivosť.“ Zaspievajte si pesničku o verši na zapamätanie : 
„Zaspievam“ 
 
Zaspievam     (dajte si ruky pred ústa a naznačte nimi spev) 
o Božej láske,     (prekrížte paže na hrudi) 
      3x opakujte 
On má ma rád.    (ukážte hore a potom na seba) 
(René Alexenko Evans, podľa Žalmu 89,2) 
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Noe 
 
Potrebujete : šatku, čiapku. 
 
Povedzte : „Biblia hovorí o mužovi menom Noe, ktorý žil veľmi dávno. Noe bol Božím priateľom. 
Boh s ním hovoril a Noe počúval .“ Rozdajte deťom čapice, aby si ich nasadili, zatiaľ čo budete 
spievať pesničku  o Noemovi a tlieskať rukami do rytmu na melódiu tradičnej piesne, „Londýnsky 
most sa rúca,“ a pochodovať v kruhu. 
 
Noe bol priateľom Božím, Božím, Božím, 
Noe bol priateľom Božím, mal ho rád. 
 
B. Stavanie archy 
Potrebujete : kladivko, pílku alebo ďalšie náradie zo sady pre deti, drevo. 
Povedzte : „Jedného dňa povedal Boh Noemu, že príde veľký dážď. Voda pokryje celú zem. Potom 
povedal Boh Noemu, aby postavil veľkú loď pre seba, svoju rodinu a zvieratá , aby boli v bezpečí. 
Noe postavil loď tak, ako  mu povedal Boh.“ 
Rozdajte deťom náradie. Požiadajte deti, aby pomohli „stavať“ archu, zaspievajte si pesničku    
„Noe vzal kladivo“  
 
Noe vzal kladivo a Noe vzal pílku, 
postavil loď, čo odolá vodnému víru. 
Vedel, že jeho loď na vode popláva, 
vedel, že Boh je ich záchrana, 
a tak vzal kladivo, a tak vzal pílku. 
(Judy Vandeman, upravené) 
 
C. Plnenie archy zásobami 
Potrebujete : umelé alebo čerstvé ovocie, seno, slamu, obilie, trávu, lístie atď. 
 
Povedzte : „ Keď bola loď postavená, povedal Boh Noemu, aby ju naplnil rôznymi druhmi potravy 
pre zvieratá . Pomôžme Noemu naplniť archu zásobami potravín pre zvieratká .“ 
Rozdajte potraviny pre zvieratá : umelé alebo čerstvé ovocie, seno, slamu, obilie, trávu, lístie atď 
Deti prinášajú potraviny do vytvorenej archy a pritom si spievajte pesničku „Sme Noeho 
pomocníci“ na melódiu  pesničky „Sme malí pomocníci“  
 
Sme Noeho pomocníci,  
pomocníci, pomocníci. 
Sme Noeho pomocníci, 
pomáhame mu. 
(A. Adele Flower, upravené) 
 
Povedzte : „Noe zhromaždil tiež potraviny pre svoju rodinu. Položme do archy tiež toto jedlo .“ 
Pomôžte deťom  pozbierať jedlo  a zaniesť ho tiež do archy. Predchádzajúcu pesničku  si zopakujte. 
Povedzte : „Biblia nám hovorí , ako  nás Boh miluje a ako  sa o nás stará. Som tak rada, že nás 
Boh miluje! Chcela by som mu za jeho starostlivosť poďakovať.“ Zaspievajte  si pesničku s veršom 
na zapamätanie  „Zaspievam“  
Zaspievam     (dajte si ruky pred ústa a naznačte nimi spev) 
o Božej láske,     (prekrížte paže na hrudi) 
      3x opakujte 
On má ma rád.    (ukážte hore a potom na seba) 
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D. Zvieratká  prichádzajú  
Potrebujete : plastové, plyšové  alebo  vypchané zvieratká . 
 
Povedzte : „Bolo to úžasné! Zvieratká vyšli z lesov a išli priamo do lode. Boží anjeli viedli samičku 
a samčeka každého zvieracieho druhu do archy. Zvieratká přišli k Noemu a pokračovali ďalej 
priamo do veľkej lode.“ 
Rozdajte deťom  vypchané, plyšové, plastové zvieratká alebo zvieratká z iných  materiálov. Vyzvite 
deti, aby ich umiestnili do lode a zaspievajte si pritom pesničku   „Zvieratká  prišli sami“  
 
Zvieratká  prišli sami, sami, sami 
Zvieratká  prišli sami až k Noeho lodi. 
Pridávajte si ďalšie verše, napríklad: 
Zajačikovia prihopkali … 
Mačiatka si zamňaukali… 
Sloni pritom zatrúbili … 
Vtáčiky zas trilkovali… 
(Virginia Cason) 
 
Povedzte : „Naša Biblia nám hovorí , že Boh nás miluje a stará sa o nás. Som tak rada, že nás 
Boh má rád. Chcem mu poďakovať za jeho starostlivosť .“ Zaspievajte si pesničku o verši na 
zapamätanie : „Zaspievam“  
Zaspievam     (dajte si ruky pred ústa a naznačte nimi spev) 
o Božej láske,     (prekrížte paže na hrudi) 
      3x opakujte 
On má ma rád.    (ukážte hore a potom na seba) 
(René Alexenko Evans, podľa Žalmu 89,2) 
 
 
E. Zatváranie dvier 
 
Povedzte : „Teraz sú všetky zvieratká v bezpečí na lodi. Tiež Noe a jeho rodina sú v bezpečí  vo 
vnútri archy. A tak Boh poslal anjela, aby zavrel dvere archy.“ Vyzvite deti, aby si nastúpili a 
zaspievali si (tlieskajúc do rytmu) pesničku   „Z neba prišiel anjel“ 
  
Z neba prišiel anjel a dvere lode zavrel (tlesknúť)  
dvere lode zavrel (tlesknúť) dvere lode zavrel (tlesknúť) 
Z neba prišiel anjel a dvere lode zavrel (tlesknúť) 
(Janet Sage, upravené) 
 
Povedzte : „Naša Biblia nám hovorí , že Boh nás miluje a stará sa o nás.. Chceme mu 
poďakovať za jeho starostlivosť?“ Zaspievajme si opäť pesničku  o verši na zapamätanie : 
„Zaspievam“  
Zaspievam     (dajte si ruky pred ústa a naznačte nimi spev) 
o Božej láske,     (prekrížte paže na hrudi) 
      3x opakujte 
On má ma rád.    (ukážte hore a potom na seba) 
 
 
(René Alexenko Evans, podľa Žalmu 89,2) 
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F. Prichádza dážď  
Potrebujete : rozprašovač naplnený vodou. 
 
Povedzte : „Noe, jeho rodina i všetky zvieratká  boli v bezpečí v arche. A potom začalo pršať . 
Najprv prišla len jedna kvapka. A potom druhá. A potom – pršalo. Spustil sa veľký lejak.  Niekoľko 
dní iba pršalo a pršalo.“ 
Rodičia môžu jemne postriekať svoje deti a ich ruky rozprašovačom a tie pritom budú spievať 
pesničku  „Dážď padal“ (časť z piesne „Múdry a hlúpy muž,“ . Pozrite si ilustrácie znázorňujúce 
pohyby rúk, ktoré sú navrhnuté k slovám piesne. 
 
1.  Dážď  padal a 
2.  voda stúpala; 
1.  dážď  padal a  
2.  voda stúpala; 
1.  dážď  padal a 
2.  voda stúpala; 
3.  a loď sa bezpečne húpala. 
 
G. Anjeli dohliadajú 
Potrebujete : obrázky alebo bábky anjelov. 
 
Povedzte: „Myslíte si, že sa Noe, jeho rodina a zvieratká v arche báli?“ Nechajte deti, aby 
odpovedali. „Mohli sa báť. Ale Boh sa o nich staral, poslal anjelov, aby nad archou dohliadali a 
bezpečne ju viedli počas veľkej búrky a lejaka. Rovnako sa Boh stará o nás.“ 
Rozdajte deťom  obrázky, bábky či mávatka v tvare anjelov, aby s nimi pohybovali pri  spievaní 
pesničky „Boh anjelov poslal tam“  
 
Noe sa plavil v arche bezpečne, 
lebo Boh mu anjelov poslal tam 
Noe sa plavil v arche bezpečne, 
lebo Boh mu anjelov poslal tam. 
(Mary E. Schwab - upravené) 
 
H. Anjeli sa starajú  
Povedzte : „Rovnako ako Boh miloval Noeho a jeho rodinu, miluje aj nás. Poslal svojich anjelov, 
aby na nás dohliadali. Keď sa hráme, sú anjeli s nami. Keď spíme, sú tiež s nami. A Boží anjeli sa o 
nás v priebehu búrok tiež starajú. 
Zaspievajme si pesničku    „Vďaka Bohu za anjelov starosť“  
 
Anjeli sa o nás starajú, 
mám radosť, mám radosť. 
Anjeli nad nami dohliadajú,  
vďaka Bohu za anjelov starosť  
 
 (Lauretta Wilcox Jarnes - upravené) 
 
I. Verš na zapamätanie  
Povedzte : „Áno, Boh miloval Noeho, a tak poslal anjelov, aby nad nimi dohliadali. Boh nás miluje 
a stará sa o nás. Poďakujeme Bohu za jeho starostlivosť  tým, že si zaspievame pesničku s veršom 
na zapamätanie . 



 35

“Pomodlite sa krátkou modlitbou podobnú tejto: „Drahý Bože, ďakujeme ti za to, že sa o nás staráš. 
Máme Ťa za to radi. Amen.“ 
Zaspievajte si spoločne pesničku  „Zaspievam“  
Zaspievam     (dajte si ruky pred ústa a naznačte nimi spev) 
o Božej láske,     (prekrížte paže na hrudi) 
      3x opakujte 
On má ma rád.    (ukážte hore a potom na seba) 
(René Alexenko Evans, podľa Žalmu 89,2) 
 
Kto je v arche? 
       
Potrebujete : zvieratká , deku. 
Povedzte : „Keď prestalo pršať, zostal Noe, jeho rodina a všetky zvieratká  ešte určitú dobu v arche 
na vode. Boh ochránil loď a všetkých v nej, dokiaľ plávala na vode.“ 
Povzbuďte deti , aby sa s vami zahrali  hru a snažili sa uhádnuť, kto je v lodi. Nechajte jedno alebo 
dve deti, aby si ľahli na deku a jej konce uchopte spolu s rodičmi. Jemne dekou pohupujte a 
spievajte pesničku    „Kto je ešte v arche?“  
 
Kto je  ešte v arche, kto to pláva na vode? 
Kto to ešte pláva, kto to ešte pláva? 
Kto je ešte v arche, kto to pláva na vode? 
Je to náš Tomáš? (menujte dieťa ). Je to on? Je! 
(Janet Sage, upravené) 
 
Rozdajte deťom  plyšové zvieratká a vyzvite ich, aby zvieratká dali do loďky, zatiaľ čo si 
zaspievate obmenu predchádzajúcej pesničky. 
 
Kto je  ešte v arche, kto to pláva na vode? 
Kto to ešte pláva, kto to ešte pláva? 
Kto je ešte v arche, kto to pláva na vode? 
Je to (pomenujte zvieratko). Je to ono? Je! 
(Janet Sage, upravené) 
 
J. Poďakovanie Bohu 
Povedzte : „Noe, jeho rodina a zvieratká  zostali v lodi dlho. Čakali, až voda opadne a zem bude 
suchá. Jedného dňa otvoril Boh dvere archy a Noe a všetky zvieratká  vyšli von. Boli veľmi radi, že 
boli zachránení. Boh sa postaral o Noeho rodinu a zvieratká , keď boli v arche. A Boh sa rovnako 
tak stará aj o nás. Zaspievajme si pesničku o Božej láske.“ Zaspievajte si pieseň k verši 
na zapamätanie  „Zaspievam“ a potom sa pomodlite. 
Zaspievam     (dajte si ruky pred ústa a naznačte niimi spev) 
o Božej láske,     (prekrížte paže na hrudi) 
      3x opakujte 
On má ma rád.    (ukážte hore a potom na seba) 
(René Alexenko Evans, podľa Žalmu 89,2) 
   
K. Dúha  
Potrebujete : farebné šatky. 
 
Povedzte : „Boh vypočul Noeho modlitbu a potom urobil niečo veľmi zvláštne. Vytvoril na oblohe 
nádhernú dúhu. Povedal Noemu, že dúha mu bude pripomínať, že už nikdy nezošle na zem potopu. 
Vždy, keď uvidíte dúhu  na oblohe, spomeňte si na tento sľub.“ 
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Rozdajte deťom  farebné šatky, aby s nimi mávali a zaspievajte  si pesničku  „Kto stvoril dúhu ?“  
 
Kto stvoril nádhernú dúhu ? 
Ja ho poznám, chceš ho poznať tiež? 
Poďakujme za ňu Bohu, 
stvoril ju, veď miluje ťa, vieš. 
(B. B. McKinney, upravené) 
 
Dúha  
Plno farieb dúhy na oblohe bolo,   (naznačte nad hlavou rukou polkruh) 
keď slniečko cez dážď  zažiarilo.   (naznačte veľký mrak a padanie dažďa) 
Pripomenulo nám tak Boží sľub,   (ukážte rukami k nebu) 
že nechce opäť nechať ľudí utonúť.   (rozpažte) 
(Ethel Grace Stones, upravené) 
 
L. Poďakovanie Bohu 
 
Povedzte : „Noe a jeho rodina boli veľmi radi, že mohli vyjsť z archy a že ich Boh počas potopy 
ochraňoval. A boli tiež radi, keď uvideli dúhu . Poďakovali Bohu za jeho sľub. A Boh má stále svoj 
sľub na pamäti. Vždy, keď vidíme dúhu , vieme, že nás Boh ochraňuje a že nás miluje. 
Zaspievajme si opäť pesničku s veršom na zapamätanie . Zaspievajte  si „Zaspievam“  
Zaspievam     (dajte si ruky pred ústa a naznačte niimi spev) 
o Božej láske,     (prekrížte paže na hrudi) 
      3x opakujte 
On má ma rád.    (ukážte hore a potom na seba) 
(René Alexenko Evans, podľa Žalmu 89,2) 
 
M. Boh sa stará aj o mňa. 
Potrebujete : kruh z papiera  znázorňujúci kormidlo, hračky, plyšové hračky, malé vankúšiky. 
 
Povedzte : „Boh poslal anjelov, aby sa o nás starali, rovnako ako poslal anjelov, aby sa starali o 
Noeho rodinu a zvieratká . Boh posiela anjelov, aby sa o nás v každý čas starali.“ 
Rozdajte medzi deti kruhy z papiera (z kartónu vystrihnite kruhy a vyfarbite ich tak, aby 
pripomínali kormidlo lode). Nechajte deti, nech predstierajú, že kormidlujú loď, zatiaľ čo si 
zaspievate pesničku  „Ježiš poslal anjelov “  
 
Ježiš poslal anjelov, anjelov, anjelov, 
Ježiš poslal anjelov, aby mi pomáhali, 
keď riadim. 
(Florence P. Jorgensen, upravené) 
 
Povedzte : „Zamyslite sa nad inými situáciami, v ktorých sa o vás starajú anjeli.“ Dajte každému 
dieťaťu malú hračku alebo plyšáka, usaďte deti na podlahu a zatiaľ čo sa hrajú, zaspievajte si 
obmenu predchádzajúcej pesničky. 
 
Ježiš poslal anjelov, anjelov, anjelov , 
Ježiš poslal anjelov, aby na mňa hľadeli, 
keď sa hrám. 
(Florence P. Jorgensen, upravené) 
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Povedzte : „A kedy ešte sú s vami anjeli ?“ Rozdajte deťom  malé vankúšiky a pokiaľ je to možné, 
nechajte deti ľahnúť na podlahu a predstierať spánok, zatiaľ čo učiteľka a rodičia im zaspievajú 
obmenu pesničky . 
 
Ježiš poslal anjelov, anjelov, anjelov, 
Ježiš poslal anjelov, aby nad deťmi bdeli, 
keď spia. 
(Florence P. Jorgensen, upravené) 
 
Povedzte : „Biblia nám hovorí, že Boh nás miluje a bdie nad našimi deťmi. Som tak rada, že 
nás Boh má rád. Chcem mu poďakovať za Jeho starostlivosť .“  
Zaspievajte  si pesničku  o verši na zapamätanie : „Zaspievam“  
Zaspievam     (dajte si ruky pred ústa a naznačte niimi spev) 
o Božej láske,     (prekrížte paže na hrudi) 
      3x opakujte 
On má ma rád.    (ukážte hore a potom na seba) 
(René Alexenko Evans, podľa Žalmu 89,2) 
 
N. Kapela 
Potrebujete : plastové hudobné nástroje, hračky v podobe nástrojov. 
 
Povedzte : „Som tak rada, že sa Ježiš o nás stará tak, ako sa staral o Noeho a jeho rodinu. Vytvorme 
kapelu, zahrajme Ježišovi , ukážme mu, ako sme radi, že sa o nás stará.“ Rozdajte deťom hudobné 
nástroje, vytvorte kapelu, pochodujte okolo miestnosti a zaspievajte si 
„O mňa sa stará Ježiš“  
 
O mňa sa stará Ježiš, 
O mňa sa stará Ježiš. 
Dal mi domov, jedlo  i oblečenie, 
proste sa o mňa stará Ježiš. 
(Enid G. Thorson, upravené) 
 
O. Verš na zapamätanie  
Povedzte : „Boh rád počúva, keď mu hovoríme, že sme moc vďační za jeho starostlivosť, ktorú nám 
dáva. Zaspievajme si opäť spolu pesničku  s veršom na zapamätanie  „Zaspievam“  
Zaspievam     (dajte si ruky pred ústa a naznačte nimi spev) 
o Božej láske,     (prekrížte paže na hrudi) 
      3x opakujte 
On má ma rád.    (ukážte hore a potom na seba) 
(René Alexenko Evans, podľa Žalmu 89,2) 
 
 
Kutilský kútik  
 
Rodičia sa posadia okolo malých stolíkov. Rodičia a ostatní dospelí môžu deťom pomáhať pri 
výrobe výtvorov pre každý týždeň, zatiaľ čo vy budete rozprávať príbeh . 
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Týždeň 1 
Dúha  
Potrebujete : malé kartičky z tvrdého papieru, papier, magnety, fixky, pastelky. 
Dajte deťom kartičky z tvrdého papiera o veľkosti 4 x 8 cm a poskytnite im nastrihané prúžky 
z papiera. Rodičia môžu deťom pomôcť prúžky papiera vyfarbiť, každý prúžok inou farbou, a 
nalepiť prúžky na kartičku. Ako náhle je kartička suchá, nalepte na jej zadnú stranu samolepiaci 
magnet . 
 
Týždeň 2 
Dažďový mrak 
Potrebujete : špagáty, vatu, lepidlo, špagátik, pastelky, nožničky,  
Ako základ výrobku použite kópie obrázkov mraku. Nechajte rodičov, aby mrak i dažďové kvapky 
vystrihli ešte pred škôlkou. Nalepte každú kvapku k  mraku, alebo priviažte každú kvapku k mraku 
rôzne dlhými  špagátmi. Deti potom nalepia vatu do mraku. 
 
Týždeň 3 
Zajačik  
Potrebujete : papier, vatu, ružový a čiernu fixku, ceruzky, lepidlo, nožničky  
Nechajte rodičov, nech svojmu dieťaťu obkreslia ruku na biely papier a obrys dlane potom 
vystrihnú. Ponúknite  deťom  ružovú a čiernu fixku, aby namaľovali zajačikovi tvár a uši . Dajte 
deťom vatu, aby ju nalepili zajačikovi ako chvostík . 
 
Týždeň 4 
Noeho archa 
Potrebujete : kópie obrázkov archy , atrament, zvieratká  dokreslené z odtlačkov  prstov, lepidlo, 
pastelky. 
Odkopírujte archu z obrázku . Nechajte rodičov, aby otlačili  deťom  pršteky namočené v atramente 
a dokreslili z týchto odtlačkov zvieratká. Zvieratká  potom vyfarbite a prilepte do archy. 
 
Týždeň 5 
Anjel 
Potrebujete : lízanky, papier, pastelky, zbytky látky, špajdle). 
Nakreslite na kruh z papiera tvár anjela a nalepte ju na lízanku. Od „krku“ anjela  na zadnej časti 
lízanky upevnite krátku špajdľu tak, aby kúsok nad hlavou anjela prečnievala. Na prečnievajúcu 
časť špajdle upevnite kruh vytvorený zo zrolovaného papiera, aby predstavoval svätožiaru, a 
anjelovi pod „krkom“ uviažte zbytky látky. 
 
Voliteľné aktivity: Občerstvenie 
Potrebujete : banány, sušienky alebo crekry v tvare zvieratiek, nôž, taniere, servítky . 
Vyrobte z olúpaného banána loďku tak, že v ňom pozdĺžne urobíte tenký zárez. Nechajte deti, aby 
do tohoto zárezu zapichli niekoľko sušienok alebo crekrov v tvare zvieratiek. Môžete banány 
rozdeliť na polovice alebo na tretiny   
 
Voliteľné aktivity: Biblické príbehy 
Pokiaľ vám v sobotnej škôlke zostáva stále ešte trochu času, môžete zvoliť niektorú z  
navrhovaných aktivít, ktoré  pomôžu deťom  lepšie si zapamätať  biblický príbeh  tohoto mesiaca. 
Aktivity uvedené pod bodom 2 – môžu byť použité opakovane. Naviac k nim môžete pripojiť aj 
občerstvenie. 
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Záver 
 
Povedzte : „Som tak rada, že sa o nás Boh stará tak, ako sa staral o Noeho. Poďakujeme Bohu 
za jeho starostlivosť .“  

Potom sa pomodlite jednoduchými slovami: „Drahý Bože, ďakujeme ti, že sa o nás staráš, 
kdekoľvek ideme. Buď prosím s nami tiež tento týždeň. Pošli svojich anjelov, aby nás ochraňovali a 
aby sme sa tu spolu zišli opäť nasledujúcu sobotu. Amen.“ 

 
Zakončite si škôlku pesničkou „Sobotná škôlka skončila“ . 
Sobotná škôlka nám skončila 
a my musíme už ísť. 
Dovidenia, dovidenia. 
Už aby sobota bola tu znova  
a my mohli spolu byť zas. 
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Biblický príbeh : Noeho veľká  loď 
 
Odkazy: 1 Mojžišova 6-9; Patriarchovia a proroci 
 
Verš na zapamätanie : 
Žalm 89,1: „Já budem spievať o Božej láske.“ 
 
Posolstvo: 
Ďakujem Bohu, že sa o mňa dobre stará. 
 
Toto je Jožko. Kúpe sa vo vani a hrá sa so svojou lodičkou. Loďka pláva na vode. Nájdi ju. 
 
Tento muž je Noe. (Ukážte na Noeho.) Noe žil pred mnohými rokmi. Bol Božím priateľom. 
Jedného dňa povedal Boh Noemu: „Prichádza dážď. Bude pršať a pršať. Voda pokryje celý svet. 
Postav si veľkú loď, v ktorej  budeš ty aj tvoja rodina v bezpečí.“ 
(Opýtajte sa : Vidíš loď na obrázku?) 
Boh potom ukázal Noemu, ako  má takú loď postavit. (Ukážte na nákres v Noeho rukách.) 
A tak Noe začal stavat loď. Vidíš jeho pomocníkov? (Nájdite na obrázkách ľudí, ktorí Noemu 
pomáhajú.) Noe narezal veľké  drevené dosky, aby mohol postaviť loď. 
Toto je pílka. (Ukážte dolu na obrázok pílky.) Takou pílou Noe rezal drevo. Predstav si, že tvoj 
prštek je pílka a že s ňou robíš „rezy-rezy-rez.“ 
Paní Noeová uvarila dobré jedlo, aby nakŕmila všetkých hladných robotníkov. 
Jednoho dňa bola Noeho veľká  loď postavená. A potom z lesov a lúk začali vychádzať zvieratká  – 
pozri! (Ukážte na zvieratá  vychádzajúce z lesa.) Zvieratká  išli priamo k Noeho lodi. 
Dvaja veľkí levi skočili do loďky. A za nimi do loďe vhopkali dvaja malí zajačikovia. Za nimi 
potom do lode skočili dvaja klokani. Aj vtáčiky vleteli dovnútra. A v arche bolo zrazu plno 
zvieratiek! Anjeli ich viedli priamo do archy! (Pomôžte dieťaťu rozoznať a ukázať jednotlivé 
zvieratá  a napodobňujte ich  zvuky.) 
Potom Noe a jeho rodina vošli do lode. Boh zavrel dvere a zamkol ich.. 
Začalo pršať. (Ukážte na dažďové kapky.) Dni sa míňali a neustále  pršalo a pršalo a pršalo. A voda 
okolo lode sa zdvíhala a zdvíhala. Ale Boh poslal anjelov, aby na loď dohliadali. (Ukážte na 
anjelov.)   Plávala bezpečne úplne navrchu po hladine. 
Noe bol vo vnútri v bezpečí. Tiež Noeho žena a jeho deti boli v bezpečí. Tiež zvieratkám sa 
nemohlo vo vnútri takej veľkej lode nič stať. (Pomôžte dieťaťu  rozpoznať zvieratá  a potraviny, 
ktoré  jedia – seno pro slony, kone a kravy, zrno pre kuriatka a kačičky, mlieko pre mačky atď.) 
Boh sa staral o Noeho rodinu a všetky zvieratká, dokiaľ zem nebola znovu suchá. Potom Boh 
otvoril dvere archy a povedal Noemu a jeho rodine a zvieratkám, aby vyšli von. 
„Pozrite sa  na oblohu,“ povedal Noe. „Už nebude pršať! Boh sa o nás dobre postaral. Poďakujeme 
mu.“ 
Noe a celá jeho rodina Bohu poďakovali za to, že sa o nich tak dobre staral. 
Potom Boh vytvoril na oblohe nádhernú farebnú dúhu. Vytvoril ju, aby nám pripomenul svoj sľub. 
Sľúbil, že už nikdy nezošle na Zem potopu. 
O nás sa Boh tiež dobre stará. Poďakujeme mu preto za to. (Pomodlite se.) 
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1. Zaspievajte si verš 
na zapamätanie, ktorý ste sa 
naučili v sobotnej škôlke. 

Námety a aktivity 10. Predstierajte, že ste zvieratká . 
Naťahujte krk hore ako žirafa, 
hopsajte ako zajačik  alebo           
klokan, bzučte ako včela, klusajte 
ako poník. 

2. Hľadajte obrázky, na ktorých 
sú zobrazeni anjeli, ako  na nás 
dohliadajú. 

11. Nakŕmte svojho domáceho 
mazlíčka. Predstierajte, že ste Noe a 
staráte sa o zvieratká. 

3. Nájdite  obrázky ľudí, ktorí nás 
ochraňujú (hasiči, policajti, 
záchranári atd.). Poďakujte Bohu 
za ľudi, ktorí sa snažia, aby sme 
boli v bezpečí. 

12. Zatiaľ čo vediete auto, 
poďakujte Bohu za to, že vás na 
vašej ceste ochraňuje. 

4.  Vymenujte troch ľudi, ktorí sa 
starají o vás a vaše zdravie. 
Podakujte za nich Bohu. 

13. Vytvorte dierky na dne použitej 
plastovej fľaši. Vezmite ju von, 
naplňte vodou a pozorujte, ako  
voda odkvapáva z fľáše. Podobá sa 
to dažďu? 

5. Postavte pohár naplnený vodou 
na okno oproti slnku. Vidíte 
v ňom dúhu? 

14. Vytvorte z podušiek alebo           
kuchyňských stoličiek archu. 
Naloďte sa do nej spolu s hračkami 
zvieratiek  alebo domácími 
mazlíčkami. 

6. Sednite si spolu pod dáždnik. 
Podakujte Bohu, že vás chrání i 
počas búrok. 

Prečítajte si tieto 
námety na rôzne 
činnosti pre 
každý deň. 
Vyberte z nich 
potom tie, ktoré  
sú vhodné pre 
vaše dieťa, a 
často ich s ním 
opakujte. 

15. Vytvorte archu z papierovej 
krabice a uviažte okolo nej špagátik 
ako lano. Potom krabicu naplňte 
crekry v tvare zvieratiek. (Nakonec 
ju môžete zjesť na desiatu.) 

7. Prší dnes? Tak si zaspievajte   
nejakú pesničku  o daždi. 

 16. Zahrajte sa s lodičkou vo vani. 
Polievajte ju vodou a pozorujte, či 
sa potopí. 

8. Položte hračky zvieratiek  na 
plastovú alebo polystyrénovú 
podložku a nechajte ich plávať vo 
vani. 

 17. Vymenujte troch členov vašej 
rodiny alebo vašeho sboru, ktorým 
Boh pomáhá starat sa o vás. 

9. Počítajte na prstoch rúk a nôh 
do 40. Presně toľko dní pršalo! 

 18. Zjedzte nejakú zeleninu alebo      
ovocie. Podakujte Bohu za jedlo , 
ktoré vám dal. 

  19. Zavrite oči a započúvajte sa do 
pásky s nahrávkou zvukov oceánu, 
abyste si představili, čo Noe počul, 
keď bol v arche. 
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