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O  materiálu a pomůckách 
 
  Při realizaci tohoto přirozeného učebního systému, jak je představen v každé lekci, budete 
možná chtít adaptovat aktivity pro vaši specifickou situaci. To může vyžadovat i změny 
v použitých materiálech.  Podívejte se proto vždy do programu pro další měsíc, tak abyste si 
mohli připravit  potřebný materiál.  



 
 
LEKCE 1 
 
 Snídaně u jezera 
 
Služba: Ježíš má rád také tebe 
 
Odkazy: Jan 21,1-13, EGW:Touha věků, lekce 85 
 
Verš k zapamatování:  „Buďte k sobě navzájem laskaví.“ Ef.4,32 
 
Cíle:: 
Děti by měly: 

� poznat, že Ježíš projevuje lásku svým přátelům 
� cítit touhu projevit lásku svým přátelům a kamarádům 
� odpovědět tím, že pomohou některému kamarádovi 
�  

Poselství: Máme se ke svým přátelům chovat laskavě 
 
Příprava na vyučování ________________ 
 
Biblická lekce v přehledu 
 
 Ježíšovi učedníci loví celou noc ryby, ale nechytí ani jednu. Najednou vidí na břehu jezera 
muže, který jim říká, aby hodili sítě na druhou stranu lodi. Poslechli ho a jejich sítě byly  tak 
naplněny rybami, že je nemohli ani vytáhnout z vody do loďky. Tu si uvědomili, že ten muž 
je Pán Ježíš. Když přirazili ke břehu,  posnídali to, co jim Ježíš na břehu připravil. 
 
Toto je lekce o službě 
 Ježíš  svým učedníkům posloužil ve dvou oblastech. 

1) Ta větší, že jim pomohl  a poradil, jak nalovit ryby. Ryby totiž byly  zdrojem jejich 
obživy a příjmů.  

2) Potom, že jim připravil  snídani. To byla služba pokory a ukazuje, že Pán Ježíš se 
zajímá o každodenní potřeby života. 

Každá pomoct druhým je služba a nemusíme se přitom dívat na to, jestli je veliká, nebo malá. 
Děti mohou přemýšlet a snažit se najít to, kde i ony mohou sloužit druhým. 
 
Rozšíření látky pro učitele 
„Byli tak užaslí, že se ani neptali, kde se tu vzal oheň a jídlo…..Ačkoli budou připraveni o 
jeho osobní účast a o prostředky, které jim poskytovalo jejich dosavadní zaměstnání, 
zmrtvýchvstalý Spasitel se bude i nadále o ně starat. Budou konat jeho dílo  a on se postará o 
jejich potřeby. Ježíš je záměrně vyzval, aby vrhli svou sít na pravou stranu lodi. Na této straně 
stál na břehu on. Byla to strana víry. Budou-li spolupracovat ve spojení s ním, spojí se jeho 
božská síla s jejich lidským úsilím – a úspěch je nemůže minout.“ (DA 810-811)TV 570 
 
Výzdoba místnosti 
Pro příští tři měsíce výzdoba vaši místnosti může připomínat břeh u jezera, protože to je 
prostředí, kde se příběhy odehrávají. Ze stropu můžete zavěsit  velkou rybářskou síť nebo 
síťovinu podobnou síti. Může být pověšená i na stěně. Na ni  zavěste  lastury, škeble 



mořských živočichů. Můžete také jen prostě  přilepit obrázky s výjevy  mořských živočichů  a 
mořského světa. Umístěte znázornění skály (např. kresba na balicím papíru) a modrým 
krepovým papírem či modrou látkou znázorněte moře a vodu. Můžete k tomu umístit i 
několik velkých rostlin v květináčích a to živých, nebo umělých. 
  Efekt tohoto programu by zvýšilo i použití rekvizity loďky. Jak toto připravit. Zde jsou 
určité návrhy:  
-použijte nějakou dětskou loďku, malý gumový člun 
-můžete vyrobit maketu loďky z lavičky, židle, krabic pomalovaných či potažených látkou. 
 
Přehled 1. lekce 
 
Část lekce Minut aktivity Potřebný materiál 
Uvítání Průběžné Vítáme se s dětmi  
1. Čas rodičů    
2.Úvodní aktivity do 10 min. A.Vědro knih 

B.Puzzle 
 
C.Ryby a loďka 
D..Písek  a lastury 
 
E.Občerstvení 
F.Houpací židle 

-knihy o rybách,moři, košík, 
-skládačky,pohlednice, obrázky 
z moř. života 
-¨plastové rybičky, loďka 
-dětský bazének (mísa), 
lastury,písek,kyblíčky,lopatičky 
-dětské nádobíčko,papír 
-houpací židle(kolébka) 

3.Začátek lekce do 10 min. Uvítání 
 
Modlitba 
Přivítání návštěvníků 
Dary 
 
Narozeniny 

-zrcátko, hračka(mořského 
zvířátka) 
 
 
-krabice na dary(dřevěná 
loďka, aj.) 
-atrapa dortu,svíčky,zápalky, 
malý dárek 

4.Prožití příběhu do 30 min A.Verš k zapamatování 
 
B.Na rybolovu 
C.Žádné ryby 
 
 
D. Hodně ryb 
E. Ryby a síť 
F. Ježíš na břehu 
G. Píseň na pamětní verš 
H. Oheň na břehu 
 
I.Snídaně na břehu 
 
J.Píseň na pamětní verš 
K. Úklid 
L.Rybaříme na rybníku 
 
 
 

-vyrobené dětské Bible 
s obrázkem Ježíše 
-atrapa lodi, lampa, hvězdy 
-mísa nebo bazének s vodou,  
korek,papírky,listy,rybářská 
síťky, nebo igelitové sáčky 
-plastové rybky do vody 
 
 
 
-kameny (malé krabice), 
červený celofán(krepový papír) 
-deka, drobné občerstvení, 
pohárky, ubrousky, ručník 
 
-sáčky na odpadky 
-pruty, provázek,kancelářské 
sponky, magnety, papírové 
rybičky, názornina rybníku 
(bazének, nádoba) 



M.Říkanka s pohybem 
N. Předávání medvídka 

 
-plyšové zvířátko pro každého 

5.Čas pro třídu 
 (volitelný) 

Do 10 min. 
1.týden 
2.týden 
 
3.týden 
 
 
4.týden 
5.týden 

Dokončení vybarvení ryb 
 
Prsty malujeme ryby 
 
Vlaječky 
 
 
Laskavé ruce 
Lodička z papírového 
tácku 

-vystřižené ryby, barvy, 
razítková poduška 
-papírové předlohy, barvy, 
pastelky, razítkový polštářek 
-hůlky papírové  vlaječky,  
pastelky či fixy, lepidlo, 
samolepky 
-papír, psací potřeby 
-papírové tácky,dřívka,(stěžeň) 
barvy,lepidlo, nůžky, molitan 

Čas pro malé 
občerstvení 

  -drobné občerstvení, kelímky, 
ubrousky, 

    
    
 
 
1. Čas rodičů __________________ 
 
   Rodiče jsou často v týdnu přetíženi a přijdou do shromážděni unavení ze zaměstnání. 
Možná jsou i uštvaní z náročných příprav na „den odpočinku“. Promluvte s nimi, povzbuďte 
je aspoň trochu. Najděte si čas  třeba ve chvíli pro úvodní aktivity. Řekněte něco, co ukáže 
váš zájem o ně a vaši účast s nimi. 
Návrhy, které najdete v následujících odstavcích byly připraveny mladými rodiči - matkami a 
otci. Můžete je použít taktně a uvážlivě v kterékoli části programu. 
 
1. týden 
Byla to hrozná zpráva. Jsem zdravotní sestra, a tak jsem rozuměla všemu. Věděla jsem, že je 
to vážná situace pro naši drahou právě narozenou holčičku. Byla v nebezpečí, že zemře. 
Odcházeli jsme z nemocnice a museli jsme ji tam nechat. Bylo to hrozné.  Zavolali jsme 
našim přátelům. Bydleli dost daleko. Přijeli za námi.  Sdíleli naši bolest a společně jsme se 
modlili. Ale to, že byli s námi a věci s námi sdíleli, bylo pro mne velkým povzbuzením. Po 
několika úzkostných dnech byla naše holčička propuštěna z nemocnice. Byla úplně zdravá. 
Děkujeme Bohu za dar uzdravení, za její život a za přátele, kteří stáli vedle nás, sdíleli s námi 
náš problém a byli nám  oporou. 
   Řekněte si některé vlastní prožitky, kdy vám pomohli vaši přátelé v nějakém problému. 
Jakým způsobem vám pomohli? Jak jejich pomoc ukázala tu Boží lásku k vám? 
 
2. týden 
   Moje žena byla dirigentkou pěveckého sboru v jiném místě než jsme bydleli. A tak každou 
středu večer jsem musel našeho malého syna, byl ještě mimino, svátečné obléci a vzít ho 
sebou na modlitební chvíli. Jednoho večera začal chlapec plakat, křičet a vyrušovat. Myslel 
jsem, že je mu horko, a tak jsem mu svlíknul svetřík. Plakal dál. Jedna laskavá žena se 
nabídla, že ho pohlídá. Dal jsem ji ho, aniž jsem si uvědomil, že mi poblinkal moje sako. 
Když ho vzala, okamžitě se utišil. Pokračoval jsem ve vedení pobožnosti. Zdálo se mi však, 
že se na mě lidé dnes nějak zvláště soustředí. Netušil jsem, že ta pozornost byla upřena na 
pozvracený límec mého saka, po kterém zvratky pomalu stékaly. Na konci pobožnosti mi ta 
žena podala kousek látky, kterým bych si mohl sako očistit. Řekla klidně: „To je v pořádku, 



kazateli. Máme tě rádi i tvého malého chlapce.“ Děkuji Bohu za takové přátele,  jejichž 
porozumění  dokáže změnit celou situaci, třeba i tu sebe trapnější. 
  Řekněte si o podobných situacích, kdy vaše dítě nějak pošpinilo váš oděv, nebo udělalo jiný 
trapas a  vzpomeňte na nějakou reakci, která vám pomohla  nepříjemnou situaci zvládnout. 
 
3. týden 
Toho sobotního rána jsme velmi spěchali. Měla jsem vést  dětský program a tak jsem k tomu 
potřebovala několik věcí. Navíc, a to bylo velmi důležité, můj malý chlapec potřeboval 
dudlík, aby byl klidný. Já jsem měla obvykle dva až tři v tašce, kde byly i plenky. Toto 
uspěchané ráno jsme ale vyrazili a neměli žádný  dudlík. Nevšimnula jsem si toho, dokud 
malý chlapec nezačal zlobit během dětské školky. Myslela jsem, že z toho zešílím. 
Prohledávala jsem stále tašku s plenkami, ale dudlík nikde. Bylo mi z toho do pláče. Tu přišla 
jiná maminka. Našla dva ve své tašce. Rychle ho oprala a podala mému malému chlapci. 
Hned se utišil. Opět jsem se mohla soustředit na vedení dětské školky. Pomohla drobná 
laskavost jiného člověka. 
Vzpomeňte si na nějaké drobné laskavosti, které i ve vašem případě změnily situaci 
 
4. týden 
Narodilo se mi první dítě. Kromě toho, že jsem byla zavalena starostmi a péčí o ně, cítila jsem 
se velmi osamělá. Neměla jsem nikoho, s kým bych si mohla pohovořit o dítěti, které nyní 
pohltilo celý můj život. Potřebovala jsem nějakou jinou maminku, s kterou bych si prostě 
mohla o všem pohovořit, zeptat se jí , sdílet třeba své starosti a obavy. Prostě někoho, s kým 
bych mohla vše sdílet. Nebyl zde ale nikdo. Náhle zazvonil telefon. Dosud nikdy jsem se 
nesetkala s osobou, která mi volala. Avšak její manžel, byl to známý v práci, navrhl své ženě, 
aby mi zavolala. Zeptala se, co prožívám a jestli něco nepotřebuji. Eva, to bylo jméno mého 
zachránce, nezůstalo jen u tohoto rozhovoru. Dále mě povzbuzovala, radila mi, když jsem 
něco potřebovala vědět. Naučila mě toho tolik!  Jak si mám zorganizovat věci jako matka 
v domácnosti a jiné. Vždy jí budu za to vděčná. Myslím, že si ani není vědomá toho, co vše 
pro mne udělala a co pro mne znamenala.  
  Řekněte si o tom, kdy ve vašem životě přišel někdo s pomocí, která pro vás hodně 
znamenala a pomohla vám z nějakého stresu. 
 
5. týden 
Už nějakou dobu se mohu zúčastňoval modlitebních skupinek pro maminky.  Scházíme se 
jednou týdně a strávíme spolu tak asi hodinku na modlitbách a v rozhovorech. Čas uběhne 
vždy velmi rychle. Modlíme se za rodinné záležitosti, za zdraví, za výchovné věci, duchovní 
problémy. Však to znáte. A mohu říct, že jsem viděla i mnoho vyslyšených modliteb i ve své 
rodině. Je úžasné vědět, že to, co si spolu sdělíme, bude důvěrně zachováno, a že se za to 
modlí moji přátelé i na jiných místech v celém týdnu. Ani zanic bych tato modlitební setkání 
nevynechala. A kromě toho vím, že když se objeví nějaká záležitost, mohu kdykoliv zavolat 
svým přátelům. Tyto modlitební telefonáty mně pomáhají projít celým týdnem. 
   Máte nějakého modlitebního přítele? Jestli ne, požádej hned dnes někoho o toto 
společenství. V modlitbách několika přátel je velká moc. 
 
 
2. Úvodní aktivity ve třídě ______________________ 
 
   Naplánujte si pro děti, které přišli dříve nějaké jednoduché aktivity. Na koberci, s papírem 
apod. Děti se zabaví pod dohledem učitele, nebo někoho z dospělých, dokud nezačne 



společný program. Organizujte  aktivity, které se vztahují k biblickému příběhu probíranému 
v tomto měsíci. 
   Vyberte si některé z navržených aktivit pro tento měsíc. Použijte takové činnosti, které 
odpovídají věkové skupině dětí. 
 
A. Vědro knih 
 Připrav si jednoduché obrázkové knížky o rybách a mořích a dej je do vědra. Děti si z nich 
mohou vybírat a prohlížet si je. 
 
B. Puzzle 
 Připrav si jednoduché skládačky, které zobrazují loďku, ryby, nebo něco jiného zobrazujícího 
mořský život. Pokud neseženeš nic v obchodě, můžeš použít pohlednici, nebo si podlepit 
obrázek a rozstříhat jej na skládačku. 
 
C. Malé rybky z plastu a  lodičky 
Obstarej si malé plastové rybky a lodičky, které plavou a děti si mohou s tímto hrát v míse 
s vodou. 
 
D. Písek a lastury 
Naplň malý nafukovací bazének (velkou mísu) čistým propraným pískem a  dej tam nějaké 
lastury a mořské škeble. Připrav si malé kyblíčky a lopatičky a děti si mohou lastury vyrývat 
z písku. 
 
E. Občerstvení - znázornění 
Připrav si malou konvičku s vodou a dětskou čajovou soupravu – nádobíčko. Šálky si můžete 
vyrobit z tvrdého papíru. Můžete použít i jiné dětské hračky a představte si, že v nich 
podáváte občerstvení druhým. 
 
F. Houpací židle. 
Sežeň si houpací židli pro dospělé, do kterých si mohou maminky sednout a pohoupat své 
děti, které se budou stydět a nezapojí se. Může to být i malá zhotovená kolébka. 
 
 
3. Zahájení lekce _____________________ 
 
A.Uvítání ________ 
 
Potřeby: 
- Zrcadlo, hračka mořského zvířátka. 
Řeknete: „Dobré ráno chlapci a děvčata. Jsem tak rád, že jste dnes tady s námi.“ 
Přivítejte každé dítě osobně při následující písni. „Uvítací píseň.“ 
(Návrh:  Když se zpívá o některém dítěti, může si držet zrcadlo a dívat se na svoji tvář. Nebo 
můžete použít nějakou hračku (mořského zvířete, ryby apod.), kterou budete v vítat každé dítě 
a  podáním ruky ho přivítáte. Přitom zpíváte píseň:  
„ Kdo přišel do sborečku? (jméno, jméno) 
Alenka, Alenka 
 
Kdo přišel do sborečku? 
Alenka 



Řekněte: „ Já mám rád soboru a rád chodím do Sobotní dětské školky. Zazvoňme si společně 
na zvonečky, když budeme zpívat následující písničku.“ 
 
Potřeby: 
- Zvonečky  (Rozdejte zvonečky a zpívejte „Sobotní zvonky“.) 
 
B. Modlitební chvíle ____________ 
 
Řekněte: „ Pán Ježíš má rád, když ho pozveme mezi sebe do naší Sobotní školičky.“ 
Připravte se na modlitbu písní: „Mluvím k Ježíši.“ 
Proneste jednoduchou modlitbičku podobnou té následující: 
„Milý Pane Ježíši, děkujeme ti za sobotní den a za naší školku. Děkujeme ti za krásné 
příběhy,které máme v Bibli, a které nás učí o tobě. Pomoz nám, abychom byli takoví, jako jsi 
ty. Amen.“ 
 
C. Návštěvníci _______________ 
 
Přivítejte osobně každého z návštěvníků písničkou: „ Vítáme tě“ ( We Welcome You) 
 
D. Dary _________________ 
 
Potřeby:  
-plastikovou nebo dřevěnou lodičku, můžeme použít i jinou krabici na dary 
Řekněte: „ Některé děti ani nevědí, že je má Pán Ježíš rád. My jim ale můžeme pomoci, aby 
se o tom dozvěděly.  Přineseme své dary Sobotní školy a ty peníze se využijí k tomu, aby se 
jiné děti dozvěděly o Ježíši.“ 
( Umístěte vaši lodičku na podlahu tak, aby tam každé dítě mohlo přinést svůj peněžitý dar. 
Přitom zpívejte píseň: „A Boat Goes Seiling.“ 
 
E. Narozeniny________________ 
 
Potřeby:  
-Umělý narozeninový dort, svíčky, zápalky, malý dárek 
Řekněte: „ Díky Pánu Bohu jsme se všichni narodili. A právě dnes má někdo z nás svoje 
narozeniny. Kdo to je? Zavřeme všichni své oči.“ 
Přiveďte  dopředu dítě, které má narozeniny a přitom zpívejte píseň: „ A Birthday“ 
- Nyní dítě může přinést svůj dar do umělého dortu. Zatím zpíváme píseň: „ Count the 
Birthday Money.“(V některých zemích je zvykem, že dítě, které slaví své narozeniny, přinese 
ve školce svůj zvláštní dar. Píseň- Count the Birthday Money - předpokládá, že děti do 
umělého dortu vloží svůj zvláštní peněžní dar a to tolik mincí, kolik mají roků.) 
 
-Evička má dnes svoje narozeniny. Máme z toho takovou radost. Podíváme se kolik má roků. 
(Nyní počítáme penízky, které dala do umělého dortu.) Ano, ona už má 6 roků.! 
-Nyní zapálíme svíčky na dortu a zpíváme písničku: „Hodně štěstí, zdraví“ – Happy Birthday. 
-Nakonec vyzveme dítě, aby se pokusilo foukáním svíčky zhasnou. Jestli je to trochu možné, 
dejme dítěti malý dárek z dětské školky. 
 
 
4. Prožití příběhu  ___________________ 
 



A.Verš k zapamatování  
 
Potřeby: 
-vyrobené dětské Bible (z flanelu, tvrdé lepenky apod.) 
-obrázek, ofocený z dětské učebnice, který do Bible vlepíme (větší děti si ho mohou 
vymalovat) 
Řekněte: „ Je čas, abychom se podívali do naší Bible. 
Rozdejte všem malé vyrobené flanelové(plstěné) knihy, které představují dětské bible. Mohou 
být i z tvrdého papíru, z lepenky apod. Zpívejte u toho :“I Open My Bible Book. 
Otevíráme své Bible a budeme číst o Pánu Ježíši. 
 
Řekněte: „ Co vidíte ve svých Biblích? (Čekejte na odpovědi). Jak jednal Pán Ježíš se svými 
přáteli? Laskavě, měl je rád. Bible nás učí, že i my bychom měli takto jednat se svými přáteli. 
Verš, který se máme dnes naučit nám říká, že i my máme být laskaví ke svým přátelům. Verš 
říká: „ Buďte k sobě navzájem laskaví.“ 
Řekněte to ještě jednou se mnou.. 
A teď si náš verš zazpívejme (Zpívejme píseň: „Buďte k sobě vzájemně laskaví“.) 
 
B. Na rybolovu 
Potřeby: 

- atrapa větší lodi, kam mohou vstoupit i děti(vytvořená z kartónového papíru, židlí a 
deky-podle vaší fantazie) 

- lampa, která bude v noci svítit na lodi 
- vystřižené hvězdy, (efektní by byly fosforové) 

Řekněte: „ Náš dnešní příběh je o mužích, kteří vyjeli jedné noci na lov ryb.. Chytali celou 
noc. Jeden z těch mužů se jmenoval Petr. 
-Pozvěte děti, aby nastoupili do vaší makety lodi (nebo do prostoru, který představuje loď. 
Velmi malé děti mohou sedět rodičům na klíně. Požádej rodiče, aby se kymáceli – jako na 
lodi. Zhasněte světla (zastřete okna) a  osvětlete strop, nebo místo, kde máte nalepené hvězdy. 
Požádejte děti, aby se kolíbali vpřed a vzad – jako na lodi. Děti mají prožitek noční jízdy na 
loďce. U toho zpívejte:“ See the Boat.“ 
 
C. Žádné ryby 
Potřeby: 
-mísu s vodou nebo maličký dětský bazének, věci které plavou, rybářkou síť či igelitový 
sáček. 
Řekněte: „ Petr a jeho přátelé lovili ryby celou noc. Pojďme s nimi. 
Postav doprostřed mísu s vodou, nebo jděte s malému bazénku. Umístěte do vody  to co plave 
– listy, papírky, korek atd. Dejte každému dítěti malou rybářskou síť, nebo igelitový sáček, ve 
kterém jsou díry, aby mohla odtéci voda. Vyzvěte děti, aby něco chytili.Zatím zpívejte 
následující  slova na melodii „See the Boat“. 
„Žádné ryby, žádné ryby. 
Petr a jeho přátelé nechytili nic. 
Žádné ryby, žádné ryby 
Petr a jeho přátelé nemají nic.“ 
 
D. Hodně ryb 
Potřeby: stejné jako v předcházející aktivitě jen nyní máte plastikové či jiné rybičky 
Řekněte: „ Petr a jeho přátelé byli velmi smutní. Lovili celou noc, ale nechytili ani jednu 
rybičku. Teď jsou unavení a hladoví. Náhle uvidí muže stojícího na břehu. Zeptal se jich: „ 



Chytili jste nějakou rybu?“ Petr a jeho přátelé odpověděli: „ Ne ( pokyvujte hlavou na 
znamení – ne,ne) 
„ Zkuste lovit na druhé straně lodičky,“ řekl ten muž.  A tak Petr spolu s ostatními  vhodili 
sítě na druhou stranu lodi. 
 
 Položte vědro, mísu, nebo nafukovací bazének na druhou stranu vaší lodičky. Naházejte nyní 
do vody vše, co by mohlo znázorňovat ryby. A vyzvěte děti, aby nyní nachytali co nejvíce 
ryb. Zatím zpívejte následující slova na melodii: „Happy,Happy, Home.“ 
Petr a jeho přátelé chytili mnoho ryb. 
Chytili mnoho ryb, chytili mnoho ryb 
Petr a jeho přátelé chytili mnoho ryb 
Oni chytili mnoho ryb. 
 
E. Ryby a síť 
   Požádejte nyní děti, aby se postavili a šli do jednoho rohu místnosti, kde budou představovat 
„ryby“. Požádej rodiče, aby šli do protějšího rohu a představovali „síť.“ Na dané znamení se 
budou snažit ryby „ proplout“  na druhou stranu jezera, zatímco síť se bude snažit tyto ryby 
ulovit tím, že rodiče zajmou děti do své náruče. Povzbuď rodiče, aby se snažili chytit ty své 
vlastní ryby. Vy a vaši pomocníci se pokuste chytit ty ryby, které zde nemají své rodiče. 
Přitom pokračujte zpíváním písně: „ Petr a jeho přátelé…“ 
 
F. Ježíš na břehu 
Řekněte: „ Nyní Petr a jeho přátelé ulovili tolik ryb, že nemohli ani vtáhnout sítě do lodi. 
Viděli, že se stalo něco zvláštního. Podívali se pozorněji na muže, který stál na břehu. Byl to 
Ježíš. 
-Zpívejte následující píseň na melodii: „I Have Hands That Clap. (Na poslední 3 slabiky 
každého řádku zatleskejte. 
 
G. Píseň na pamětní verš 
Řekněte: Ježíš jednal se svými přáteli laskavě. Pomohl jim chytit ryby. Věděl, že ryby 
potřebují k jídlu a část jich musí prodat, aby si koupili věci, které potřebují. Pán Ježíš i nás 
učí. Chce, abychom byli laskaví na své přátele. Zazpívejme si  znovu písničku o tom, co se 
učíme. 
 
 
H. Oheň na břehu jezera 
Potřeby:  
-kameny podle počtu dětí,můžete použít i malé papírové krabice 
-červený nebo oranžový celofán, nebo krepový papír, či jiný materiál znázorňující oheň. 
Řekněte: „Petrovi a jeho přátelům se nakonec podařilo síť a všechny ryby dostat do loďky  a 
nakonec i na břeh. Tady je čekalo další překvapení. Pán Ježíš na břehu rozdělal oheň a 
připravil jim dobré jídlo ke snídani.“ 
 Rozdejte dětem kameny, nebo papírové krabice, ze kterých postavte ohniště a potáhněte 
červeným nebo oranžovým celofánem ( krepovým papírem), což bude představovat oheň. 
Zatímco toto připravujete, zpívejte píseň: „Campfire“ 
 
I. Snídaně na břehu. 
Potřeby:  
-deky  
-drobné občerstvení, pohárky,  



-ubrousky nebo ručník pro otření rukou 
Pozvěte děti, aby si sedly na deku blízko „ohniště“. Rozdejte jim nějaké vhodné drobnosti 
k jídlu (křupky, sušenky a pohárek s pitím.) Dejte každému dítěte alespoň dva kousky . Jeden, 
který si sní dítě sníst a druhý, který někomu nabídnout. Nabídnout mohou svým rodičům, 
nebo někomu jinému z dospělých. Zatímco se děti takto občerstvují, zpívejte píseň: „Sharing“ 
 
J. Píseň s tématem lekce 
Řekněte. Ježíš nám ukázal, že máme jednat laskavě se svými přáteli. Ukázal to tím, že pro své 
hladové přátele připravil snídani. On chce, abychom i my byli takoví ke svým kamarádům. 
Když skončí všechny děti své malé občerstvení, zazpívejte si znovu píseň k lekci. 
 
K. Úklid  
Potřeby: 
- igelitový sáček na odpadky 
Řekněte: „ I vy můžete být ke druhým lidem laskaví. Můžete být takoví i doma ke svým 
rodičům. Jednáte laskavě, když třeba doma pomůžete uklidit stůl po jídle. Zkusme si to teď 
udělat. Ukliďme nyní po své snídani. 
(Nyní by děti měly posbírat všechny papírky a drobky, které zbyly po jejich hodování a 
všechno dát do igelitového sáčku.) 
Vyzvěte děti, aby  odnesly všechny papírky a zbytky svým rodičům, nebo dospělým. Při této 
činnosti zpívejte písničku, která povzbuzuje k pomoci. 
 
L. Rybaříme na rybníku 
Potřeby: 
-pruty, provázky 
-železné kancelářské sponky  
-vystřižené rybičky podlepené magnetkami  
-bazének nebo nádoba znázorňující rybník 
Řekněte: „Můžeme si říci, jakým jiným způsobem bychom mohli jednat laskavě se svými 
přáteli? Jak ve své rodině, tak i s druhými lidmi?     
Rozdělte děti do dvou skupin. Jedné skupině dejte rybářský prut. ( Na dřevěnou tyčku asi půl 
metru dlouhou uvažte kousek provázku. Na konec provázku přivažte  železnou sponku na 
papír). Nyní vystřihněte několik rybiček (str.62). namalujte je a na zadní stranu přilepte malý 
magnet, nebo magnetický pásek. (Nebo obráceně. Na udice přivažte magnety a na rybičky 
dejte kancelářské spony.) 
Umístěte ryby do místa, které představuje jezero a požádejte děti, aby si chytily svými 
udicemi nějakou rybu. 
Když si chytne svoji rybu každé dítě z první skupiny, požádej je, aby půjčily svoji udici dítěti 
z druhé skupiny, aby si i ono mohlo chytit svoji rybu.. 
Při této aktivitě zpívejte:  I´ll Také Turns  
 
M. Říkanka s pohybem 
Naučte děti následující prstovou a pohybovou hru.. Požádejte rodiče, nebo jiné dospělé, aby 
vám pomohli  s dětmi při jejich pohybech.(Pro pohyb viz malé obrázky.) 
„You Také Your Turn..“ 
 
N. Předávání medvídka 
Potřeby:  
-plyšové zvířátko pro každé dítě( jiná vhodná hračka) 



Řekněte: „Ještě jiným způsobem můžeme s druhými jednat laskavě. Tím, že jim pomůžeme 
cítil se lépe, když jsou například smutní.. Už jste se někdy cítili  moc osamoceni a smutní? 
Nebo vám někdo ublížil a bylo vám to líto? Že vám pomohlo, když někdo jiný s vámi jednal 
laskavě? Jeden způsob, jak můžeme pomoci někomu, kdo je smutný  je v tom, když ho  
pohladíme, nebo obejmeme. Nebo mu můžete půjčit svoji oblíbenou hračku, nebo si s ním 
zahrát.  Kdo zde dnes může být smutný? A potřebuje potěšit? Třeba vaši rodiče, maminka, 
tatínek? Možná i někdo jiný z dospělých. Představme si, že jsou dnes smutní a zkusme je 
potěšit. Ano? Aby si cítili lépe.  
Dejme každému dítěti nějaké plyšové zvířátko, nebo jinou podobnou hračku a požádejme, aby 
ji daly někomu, koho chtějí potěšit a udělat mu radost. Zpívejme u toho: „ Don´t cry..“ 
 
5. Čas pro třídu (volitelný) ______________ 
 
1. týden – dokončení vybarvení ryby 
Potřeby:  
-Vystřižené obrysy ryby,  barvy (vodové, jiné lehce smývatelné), inkoustový polštářek. 
   Okopíruj rybu ze str.62. Požádejte děti, aby vytvořily rybě šupiny a to tak, že namočí prstík 
do barvy, nebo na razítkovou podušku a obtisknou prstík rybě na papír. Použijete-li dvě i více 
barev, vytvoří to pěkný efekt. 
 
2. týden – Malujeme ryby svými prsty 
Potřeby: 
- papírové předlohy vln s rybami, barvičky, pastelky, razítkový polštářek k tisknutí 
    Ustřihněte papír podle vzoru vlny na str. 63.  Požádejte děti, aby rybičky vybarvily.  Mohou 
opět prstíkem namočeným v barvě, nebo na razítkovém polštářku.Dokončení můžete provést 
domalováním rybiček, pastelkami, vodovými barvami. 
 
3. týden - Vlaječky 
Potřeby. 
- hůlky, vlaječky vystřižené z papíru, pastelky či fixy, lepidlo, samolepky 
 Vystřihněte vlajku podle vzoru na str 62. Požádejte rodiče, aby na něj napsali jméno svého 
dítěte. Rodiče mohou také pomoci dětem nakreslit na volné místo nějakou rybičku, nebo 
usměvavou tvář (šmajlíka) , nebo přidat nálepku, či samolepku podle svého návrhu.. Nakonec 
přilepte všechny vlaječky na nějakou silnější hůl.. Také při této aktivitě zpívejte píseň verše 
k zapamatování. 
 
4. týden – Laskavé ruce 
Potřeby:  
-papír, psací potřeby, píseň pamětního verše 
Napište verš k zapamatování na spodní část papíru. Požádejte rodiče, aby obkreslili na horní 
část papíru ruce svého dítěte. Rodiče mohou verš k zapamatování vepsat do obkreslených 
rukou. Také u této aktivity zpívejte pamětní verš. Vyprávějte dětem, jak mohou použít své 
ruce, aby s druhými jednaly laskavě. 
 
5. týden – Lodička z papírového tácku 
nebo jiná aktivita, kterou si zvolíte) 
Potřeby:  
-papírové tácky a vzor lodičky 
-nůžky ( pro rodiče), lepidlo, dřeva na stěžeň, barvičky, malé tvary rybek – vystřižené 
z molitanu, nebo polystyrenu. 



Na papírový tácek načrtneme tvar lodičky podle ukázky na str.64  Požádejte rodiče, ať papír 
rozstřihnout a jednotlivé části nalepí na pevnější klacík. Takto vytvořenou lodičku mohou děti 
vyzdobit tím, že na ni obtisknou malé tvary vystřižené  z molitanu, polystyrenu apod. 
 
Biblické aktivity  (volitelné) 
  Máte-li ještě čas, rodiče si mohou zvolit z nápadů navržených na upevnění biblického 
příběhu na tento měsíc. Tyto aktivity jsou pod heslem – Úvodní aktivity. Nemusíte se bát 
některé z těchto aktivit zopakovat. Nakonec můžete nabídnout malé občerstvení. 
Čas pro malé občerstvení 
Potřeby:  
-kelímky, ubrousky,nějaké pitíčko, crakry (rybičkové) apod. 
  Jednoduché maličké občerstvení, které se vztahuje k lekci tohoto měsíce, můžete připravit na 
konec každého týdenního setkání. Vhodné mohou být crackry, nebo sušenky tvaru rybek, 
nějaké pitíčko, čaj apod. 
 
Ukončení 
Řekněte: „Pán Ježíš si přeje, abychom byli laskaví k našim přátelům, právě tak, jak laskavě 
jednal se svými přáteli on. I ten další týden na to pamatujme a chovejme se ke všem lidem 
pěkně. 
Zakončete krátkou modlitbou podobnou té, která následuje. 
„Pane Ježíši, děkujeme ti, že nás učíš, jak můžeme být laskaví na své přátele a na všechny 
druhé lidi. Prosíme, abys nám v tom pomohl, abychom i my se dokázali s druhými lidmi 
sdílet a byli na ně laskaví. Amen 
(Když se děti chystají k odchodu z místnosti, zpívejte u toho píseň: „ Sabbath school is over.“ 
 
 
AKTIVITY – NÁM ĚTY PRO RODIČE 
 
  Přečtěte si tyto náměty, abyste mohli udělat něco každý den. Vyberte si ty náměty, které jsou 
vhodné pro vaše dítě, a často si je opakujte. 
 
1. Přečtěte si společně biblický příběh. 
2. Zazpívejte si  píseň – verše k zapamatování. 
3. Navštivte místo, kde byste mohli vidět ryby. 
4. Pozvěte svému dítěti nějakého kamaráda, s kterým byste mohli prožít pěknou společnou   
chvíli  a zahrát se společně. 
5. Najděte nějaké obrázky ryb v knihách nebo časopisech. 
6. Pozvěte své dítě, ať vám pomůže připravit snídani. 
7. Zahrajte si ve vaně na rybáře. 
8. Zahrajte si na písku v parku, nebo někde jinde. Vzpomeňte, jak se Ježíš posadil na břehu do 
písku a snídal zde s učedníky. 
9. Zahrajte si některou hru, kde se děti musí pohybovat. 
10. Pomozte svému dítěti připravit snídani a zanést ji jinému členu rodiny do postele. 
11. Zahrajte si právě studovaný biblický příběh se svou rodinou. 
12. Udělejte si loďku z něčeho, co je k jídlu.Ukrojte kousek ovoce, nebo ukrojte půlku 
pomeranče. Udělejte stěžeň z párátka na zuby a plachtu z kousku papíru. 
13. Řekněte si se svým dítětem, jak byste mohli být na někoho laskaví, nebo jak byste mu 
projevili nějakou laskavost. Potom to udělejte. 
14. Nakreslete  na papír dvě stejně velké ryby. Rozstřihněte dvě stejné poloviny, spojte okraje 
a dovnitř nacpěte krepový nebo zmačkaný papír. Budete mít plastickou rybu. 



15. Jděte večer na procházku. Povídejte si o tom, jaké to asi je lovit v noci ryby. 
16. Co je oblíbenou snídaní pro vaše dítě? Naplánujte si ji na druhý den. 
17. Vytvořte obraz podmořského světa. Nakreslete na bílý papír a potom vybarvěte několik 
ryb. Modrou barvou nakreslete vodu. 
18. Vezměte kousek černého igelitu, papíru, či folie. Udělejte do něj několik malých otvorů. 
Připevněte to ke stínítku lampičky. Večer lampičku rozsviťte a zaměřte na strop. Vytvoří to 
efektní znázornění noční oblohy. 
19. Zahrajte si s rybičkami a loďkou, které jste vykrojili z nějakého těsta a upekli. 
20. Udělejte z velkých krabic loďku a mějte v ní večerní pobožnost. 
21. Upečte nějaké jednoduché koláče nebo jiné jednoduché mlsky a nabídněte je dětem ze 
sousedství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEKCE 2 
 
Ježíš jde do synagogy – do svého sboru 
 
Bohoslužba: Sloužíme Bohu tím,  ho posloucháme 
 
Odkazy: Lukáš 4,16-30,EGW: Touha věků, 24. kap. 
 
Verš k zapamatování::  
„ Půjdem do Hospodinova domu..“ (Žalm 122,1) 
 
Cíle:: 
Děti by měly: 

� vědět, že Pán Ježíš si přeje, aby chodili do sboru 
� cítit štěstí z toho, že ve sboru mohou být blízko Pána Ježíše 
� odpovědět tím, že do sboru budou se svými rodiči přicházet každý týden a oslavovat 

zde Boha  
 

Poselství:: 
Chodíme do sboru, protože máme rádi Pána Ježíše  
 
Příprava na vyučování ___________________ 
 
Biblická lekce v přehledu 
 
Ježíš chodil do synagogy každou sobotu a často zde učil. Jednoho dne přišel do Nazareta. To 
bylo jeho domovské městečko. V synagoze se postavil a četl ze svitků Bible. Četl z proroctví 
Izajáše. Potom se posadil a vysvětloval lidem to, co přečetl. 
 
Toto je lekce o bohoslužbě 
  My sloužíme Bohu různým způsobem. Tím, že chodíme do sboru, zpíváme písně, modlíme 
se, čteme si z Bible, dáváme své dary. Tím vším sloužíme Bohu. Pán Bůh si přeje, aby s ním  
jeho děti ve sboru prožili pěkné chvíle. Nabízí nám to, protože nás má rád. Proto i my 
následujeme příklad Pána Ježíše a každou sobotu přicházíme do sboru. Ukazujeme tím, že ho 
máme rádi a rádi se s ním setkáváme. 
 
Rozšíření látky pro učitele 
„ Úcta k psanému Božímu Slovu vyžadovala, aby ten, kdo ho čte na veřejnosti stál. Zákon a 
Proroci byly čteny tímto způsobem.Část Písma, zvaná Spisy,  se již netěšila stejnému 
postavení… Když se Ježíš vrátil do Nazeretu, čekalo se, že bude požádán, aby četl z Písma a 
kázal. Takovou úlohou, číst a kázat před shromážděním, býval pověřen  kvalifikovaný 
Izraelita, i když byl třeba ještě mladšího věku. Jako malý chlapec byl o to Ježíš  často žádán. 
Jako kazatel  měl také v Judsku dobrou pověs… Nyní jeho spoluobčané z Nazareta toužili po 
tom ho slyšet Také se čekalo, že ten, kdo četl část Písma, bude i kázat… Pro kázání, které 
následovalo po čtení Písma, mohl řečník zůstat sedět. Seděl  na zvláštní židli, která byla 
někdy nazývána „stolice Mojžíšova“ (The SDA Bible Commentary, vol.5,pp.727-729) 
 
Výzdoba místnosti 



Můžete si zachovat výzdobu z minulého měsíce a čtvrtletí. Odstraníte pouze lodičku. Budete 
dále potřebovat znázornění stromů, květin, zvířat, ptáků apod.. Prostě to, co děti mohou vidět 
cestou do sboru. 
 
Přehled 2. lekce 
 
Část lekce minut Aktivity Potřebný materiál 
Uvítání Průběžně Přivítání dětí  
1. Čas rodičů Průběžně   
2.Úvodní aktivity Do 10 min A. Košík s knihami 

 
B.Oblékání panenek 
C.Stavba sboru 
D.Připravit se 
E.Dopravní prostředky 
F.Hudební nástroje 
G.Houpací židle 
H.Přírodovědná krabice 
 
I.Příprava jídla 
 
J.Chrastítko s penězi 

-knihy o přírodě, rodině 
zvířatech, náboženské 
-panenky a oblečky 
-dřevěné kostky 
-hřebínky a zrcátka 
-dětská autíčky, letadla aj. 
-bicí dětské hudební nástroje 
-houpací židle pro dospělého 
-krabice s přírodninami a 
zvířaty 
-kuchyňské nádobí, 
napodobeniny jídel 
-plastový pohár s víkem 
(krabice), peníze (drobné) 

3.Začátek lekce Do 10 min A. Uvítání 
B. Modlitební chvíle 
C.Návštěvníci 
D.Dary 
E. Narozeniny 

-zrcátko, zvonečky 
 
 
-pokladnička 
-umělý dost, 
svíčka,zápalky,dárek 

4Přožití příběhu Do 30 min A.Verš k zapamatování 
B.Sobota 
C.Příprava na sobotu 
D.Cesta do sboru 
E.Cestou 
F.Sbor 
 
 
G.Píseň 
H.Společná modlitba 
I.Dary 
J.Čteme v Bibli 
K.Nasloucháme kázání 
L.Máme rádi Boží dům 
M.Jsem rád, že jsem 
dnes přišel 
N.Sobota je šťastný den 
O.Já jdu také do sboru 
 

-malé dětské vyrobené Bible 
 
 
-volanty, autíčka 
 
-flanelová tabule, obrázky 
chrámu,postavičky lidí a Ježíše, 
rytmická dřívka 
 
 
-pokladnička, krabice 
-biblický svitek, dětské Bible 
-vlaječky s nápisy 
 

5.Čas pro třídu 
 (volitelný) 

Do 10 min 
1.týden 

 
Svitek 

 
-papír, špejle, fixy, lepidlo 



2.týden 
 
 
3.týden 
 
4.týden 
 
 
5.týden 

Mozaikové sklo 
 
 
Záložka do Bible 
 
Sbor s otevíracími 
dveřmi 
 
Moje modlitební kniha 

-vzor okna,tvrdý papír,nůžky, 
barevný papír (i krepový), 
lepidlo 
-barevný tvrdý papír,nůžky, 
fixy, lepidlo nebo sešívačka 
-vzor sboru,tvrdý papír,lepidlo, 
nůžky, pastelky, vystřižené 
obrázky lidí 
-tvrdý papír, nůžky, tužka, fixy 

Čas pro malé 
občerstvení 

  -drobné občerstvení a potřeby k 
tomu 

    
    
 
 
1. Čas rodičů _____________________  
 
   Rodiče jsou často v týdnu přetíženi a přijdou do shromážděni unavení ze zaměstnání , 
možná že i uštvaní z náročných příprav na „ den odpočinku“. Promluvte s nimi, povzbuďte je 
aspoň trochu. Najděte si na ně čas. Třeba v části pro úvodní aktivity. Řekněte něco, co ukáže 
váš zájem o ně a vaše porozumění pro jejich situaci.  
Návrhy, které najdete v následujících odstavcích byly připravena mladými rodiči - matkami a 
otci. Můžete je použít taktně a uvážlivě v kterékoli části programu. 
 
1.týden 
Naše děti mají velmi rády hudbu a mají mnoho kazet a CD s písněmi. Některé máme oddělené 
právě pro sobotu. Jednou naše pečovatelka hlídala děti, zatímco jsme jeli na nákup. Když 
jsme se vrátili domů zjistili jsme, že když pečovatelku žádala děti, jaké CD  s písněmi jim má 
pustit, že si vybraly právě ty, které jsme poslouchali v sobotu. Byli jsme rádi, když jsme 
zjistili, že naše sobotní tradice  přešla i do náplně všedních dnů. Těšilo nás, že  právě toto byly 
jejich oblíbené CD. 
Jaké tradice a zvyky máte vy v sobotu? Čím je sobota zvláštní pro vaše děti? 
¨ 
2. týden 
V té době jsem byla matkou v domácnosti a také jsem občas hlídala jiné děti. Jednou 
odpoledne  se mi v bytě ztratila tříletá Lenka. Hledala jsem ji všude. V koupelně jsem 
pojednou uslyšela slabé zvuky tekoucí vody. Rychle jsem otevřela dvéře na záchod. Uviděla 
jsem tam malou Lenku. Střídavě ponořovala svoji  panenku do záchodové mísy a zase ji 
vytahovala. „Co to děláš?“ ptala jsem se jí a pomalu jsem se uklidňovala z napětí nejistoty, 
kde se Lenka ztratila. Ona klidně odpověděla : „Křtím svoji panenku“. 
  Povykládejte si spolu o tom, jak vaše dítě napodobovalo něco, co vidělo  ve shromáždění. 
Jaký vliv má sbor , podle vás, na vaše dítě? 
 
3.týden 
   Plně jsme si užívali teplého počasí sobotního odpoledne. Šli jsme se projít  do přírody. 
Cesta byla nově upravená a my jsme se snažili chytit motýly a poznávat  rostliny. Můj chlapec 
mi řekl: „Toto je nejkrásnější sobota v mém životě.“  Myslím, že  takových sobot může být 
víc. Sobot, kdy prožíváme úžasnou radost v přírodě, a kdy zde trávíme s dětmi  krásné chvíle. 
   Co děláte proto, aby sobota byla i pro vaše dítě zvláštním dnem? Co dalšího můžete ještě 
podniknout? 



 
4. týden 
„A je zde sobota,“ posteskla jsem si. Sobota znamená naprosto jiný režim, než v jiné 
dny týdnu. Jiný režim jídla, odpočinku. Vše je pro dítě jiné. Nakrmila jsem Benjamina a 
oblékla ho do sobotních šatů. Těsně před odjezdem z domu si pozvracel oblečení. Hrozné. 
Všechno to krásné oblečení. Tak jsem ho převlékla a vyjeli jsme do shromáždění. Ačkoliv čas 
sobotní školy je pro mne odpočinkový, tentokráte Benjamin hrozně zlobil a přes celý 
program.Těsně před začátkem hlavní pobožnosti jsem mu vyměnila plenku. Pak jsme vešli do 
modlitebny. Nějaký nepříjemný pach mě přinutil spěšně opustit místnost. Benjamin se hrozně 
pokakal, až si zašpinil i ostatní prádlo. V hrůze jsem si uvědomila, že jsem zapomněla vzít 
náhradní oblečení.  Vešla jsem do umývárny a rozplakala jsem se.  „Pane, potřebuji vědět, 
jestli jsi stále se mnou.“ naříkala jsem. Pojednou vešla jiná maminka. „ Jsem ráda, že jsem tě 
našla. Mám tu s sebou tašku oblečení. Můj syn už z toho vyrostl.“ Náhle se mi zdálo, že celé 
to hrozné dopoledne je nějak jasnější.  Rozpaky ještě zůstaly, ale ulevilo se mi. Mohla jsem se 
usmát a dát svému chlapci náhradní oblečení.  
Ježíš vidí naše sobotní zápasy. On zná naše srdce i tu touhu.Ví, že chceme přivést své děti do 
shromáždění k němu. A on nám má rád. 
 Jakému sobotnímu zápasu musíš čelit často ty? Poděl se o to, jak řešíš tyto svízelné situace. 
 
5. týden 
Nebylo pro nás snadné mít chvíli pro rodinnou pobožnost. Náš chlapeček musel jít v 7 hodin 
večer do postýlky. Aby se tam dostal včas, museli jsme spěchat s večeří i s  tím koupelnovým 
procesem. Ale konečně přišla doba, kdy mohl zůstat vzhůru trochu déle. Tak se mohla 
rodinná pobožnost stát pravidelným zvykem v našem domově. Jednou večer, není to tak 
dávno, jsme byli nakupovat a vrátili jsme se dosti pozdě. Rychle jsme převlékli děti do 
pyžama a dali je spát. Můj  tříletý chlapec se na mě podíval a zeptal se: „ Dnes nebude 
pobožnost?“ Trochu mě jeho otázka zaskočila.  Poznala jsem, že společná pobožnost je  pro 
něj něčím zvláštním. Honem jsme si řekli krátký příběh, pomodlili se a náš chlapeček byl 
spokojený. A já jsem byla ráda, že jsme si dali to úsilí, aby se společná pobožnost stala našim 
rodinným zvykem. 
   Jak vypadá vaše domácí rodinná pobožnost s dětmi. Jak byste mohli ještě více vtáhnout své 
děti do svých rodinných pobožností? 
 
2. Úvodní aktivity ve třídě ___________________ 
 
   Naplánuj si pro děti, které přišli dříve nějaké jednoduché aktivity. Na koberci, s papírem 
apod. Děti se zabaví pod dohledem učitele, nebo někoho z dospělých a to do chvíle, dokud 
nezačne společný program. Použijte aktivity, které se vztahují k biblickému příběhu 
probíraném v tomto měsíci. 
   Vyberte si některé z navržených aktivit pro tento měsíc. Použijte takové činnosti, které 
odpovídají věkové skupině dětí. 
 
A. Košík s knihami 
   Připrav si košík s knihami o zvířatech, s obrázky rodiny, církevní tématikou atd. 
 
B. Oblékání panenek 
  Zajisti si několik panenek a rozmanité oblečky.( Aby bylo pro každé přítomné dítě.)  Děti 
budou panenky oblékat  a připravovat do sborečku. 
 
C. Stavba sboru 



    Připrav si dřevěné kostky, které budou moci děti použít k postavení církevního domu, 
chrámu atd. 
 
D. .Připravit se 
   Shromáždi si dostatek hřebínků a zrcátek, aby se děti mohly připravit na cestu do sborečku. 
 
E. Dopravní prostředky 
   Shromáždi sbírku dětských autíček, osobních, nákladních, letadla, loďky atd. Děti si s nimi 
mohou hrát a představovat si, že jedou do sboru. Můžete na velký papír nakreslit (nebo křídou 
na podlahu) jednoduchou silnici, po které budou jezdit. 
 
F. Hudební nástroje 
    Zajisti si několik bicích hudebních nástrojů (dřeva, bubínky atd.), na které budou děti hrát. 
Řekněte jim přitom, jak ve sborečku zpíváme a hrajeme  na oslavu Pána Ježíše. 
 
G..Houpací židle 
    Pokud můžeš, sežeň si houpací židli pro dospělého, ve které mohou rodiče pohoupat své 
dítě, které je příliš stydlivé a nezapojuje se do žádné aktivity. 
 
H. Přírodovědná krabice 
   Krabice s hračkami zvířátek, květinami, kameny, péry ptáků, mušliček atd. Děti, které 
budou chtít, si mohou tyto věci prohlížet a hrát si s nimi. 
 
I. Příprava jídla. 
  Naaranžuj kuchyňský koutek s různými  napodobeninami jídla. Připrav sem i plastikové 
talířky, lžičky a další věci. Opět některé děti si zde mohou hrát a připravovat sobotní 
slavnostní jídlo. 
 
J. Chrastítko s penězi 
   Dej několik drobných mincí do pastového pohárku s víkem.Děti si s tím mohou hrát a dělat 
hluk. Můžete hovořit o tom, že i my nosíme do sborečku penízky a dáváme dárky. 
    
 
3. Zahájení lekce ___________________ 
 
A.Uvítání __________________ 
Potřeby: Zrcadlo, zvonečky 
Řekněte: „Dobrý den, chlapci a děvčata. Jsem rád(a), že vás dnes opět vidím. Sobota je 
zvláštní den.  V sobotu vidíme mnoho svých dobrých přátel. Podívejme se do tohoto zrcadla, 
kdo všechno dnes přišel do školky.“ 
(Jděte kolem dětí a podržte zrcadlo před tváří každého dítěte. Přitom zpívejte píseň :  
„Kdo přišel do sborečku…“) 
 
Řekněte: „Dětská sobotní školka je pro nás  zvláštní místo.  Zazvoňme zvonečky a tím 
ukažme, jakou z toho máme radost. (Zvoňte zvonečky a přitom zpívejte píseň.) 
 
B. Modlitební chvíle ________________¨ 
Řekněte: „ Dnes si budeme povídat našem chození do sborečku. I Pán Ježíš to dělal 
pravidelně. Pojďme, poděkujme hned Bohu za to, že nám dal sobotní den a náš sboreček. 



(Povzbuďte rodiče, aby svým dětem pomohli si k modlitbě kleknout.) Modlete se slovy 
písničky. 
 
C. Návštěvníci _____________ 
Přivítejte všechny návštěvníky. Seznamte se  s nimi a podejte si ruku. Potom si spolu 
zazpívejte : „ We welcome you.“ 
 
D. Dary  ______________________ 
Potřeby:  
-pokladničku tvaru loďky, nebo jiná vhodná nádoba 
Řekněte: „ Některé děti neví o tom, že je má Pán Ježíš rád. A my jim můžeme pomoci se o 
tom dozvědět. Nyní dáme své penízky jako dar Bohu a ony mohou pomoci jiným dětem, aby 
se o Pánu Ježíši dozvěděly. 
(Umístěte na podlahu malou loďku z umělé hmoty, dřeva, či jiného materiálu. Děti do ní 
budou vhazovat své penízky. Při této sbírce zpívejte píseň: „ A Boat Goes Sailling.“ 
 
Řekněte: „Děkuji vám, chlapci a děvčátka, za vaše dárky. Teď si zavřeme oči a budeme prosit 
Pána Ježíše, aby tyto penízky požehnal. ( Sepněte společně ruce a modlete se prostou 
modlitbou, která může být podobná té následující: „Drahý Pane Ježíši. Tyto peníze  jsou pro 
tebe. Přejeme si, aby i ostatní lidé se o tobě dozvěděli a měli svůj sboreček. Amen“. 
 
E. Narozeniny _____________________ 
Potřeby:  
-umělý narozeninový dort, svíčku, zápalky, malý dáreček 
Řekněte: „ Pán Bůh to způsobil, že jsme se narodili. Dnes někdo slaví své narozeniny. Kdo to 
je?. Zavřete všichni oči. (Nyní doveďte dítě, které má narozeniny před ostatní. Přitom zpívejte 
píseň o narozeninách.) 
 
(V některých zemích dávají děti v den svých narozenin dárek Ježíši. ( Nejčastěji peněžitý.) 
Pokud byste toto zavedli, můžete  udělat umělý dort (nebo jinou vhodnou nádobu), který 
poslouží jak pokladnička pro Ježíše. Děti vhazují tolik mincí, kolik mají roků. Pomoz malému 
oslavenci dát svůj dáreček a přitom zpívejte písničku,) 
 
Řekněte: „ Pavlínka (uveďte zde jméno toho, kdo má narozeniny) slaví své narozeniny. Máme 
z toho takovou radost. Podíváme se nyní, kolik má roků.  (Nyní počítáme všichni mince,které 
vhodila do pokladničky.) Ano, ona má teď 6 roků.“ 
Zapalte  narozeninovou svíčku a s dětmi zazpívejte: „Hodně štěstí zdraví.“ (Happy Birthday) 
Nyní požádejte dítě, aby sfouknulo svíčku. Je-li to možné dejte tomuto dítěti malý dárek ze 
skolky. 
 
4. Prožití příběhu _____________________ 
 
A. Verš k zapamatování 
Potřeby: -malé Bible z plsti, flanelu, nebo tvrdšího kartonu či výkresu, kde je na jedné stránce 
obrázek budovy sboru 
Řekněte: „ A je zde čas, abychom se naučili náš verš z Bible..(Rozdejte malé Bible). Můžete 
se do své Bible podívat. Vidíte tam obrázek sboru?. Náš verš k zapamatování je o našem 
pravidelném chození do sborečku. Zatím si spolu zapívejme a přitom si budeme prohlížet 
svou Bibli.“ 



Řekněte: „ A nyní si náš veršíček řekneme spolu. Zní takto: „Půjdem do Hospodinova domu.“ 
Je to několik slov a zkusíme se je naučit.Budeme u toho ukazovat: 
 
Půjdem   .            (obrázek …ukázat na sebe) 
Do Hospodinova ( obrázek … prstem ukážeme na nebe) 
Domu…..            ( obrázek … z prstů uděláme střechu domu) 
 
Dobře jste to udělali. Víte, co to znamená „Hospodinův dům“? To je budova našeho sboru. 
Náš verš nám tedy vybízí, abychom chodili do naší sobotní školky  a do sborečku. Zkusme to 
říct s ukazováním ještě jednou. (Opakujte verš k zapamatování, až se to naučí většina dětí.) 
 
B. Sobota 
Řekněte:“ Víte, co je dnes za den? Dnes je sobota. Sobota je velmi zvláštní den. Co v tento 
den – v sobotu -  děláme? Ano, my chodíme do sborečku, protože máme rádi Pána Ježíše. Pán 
Ježíš nás vybízí, abychom do sborečku chodili a my ho rádi posloucháme. Víte o tom, že když 
byl Pán Ježíš malým chlapcem, chodil každou sobotu do sborečku stejně tak, jako  chodíme i 
my? Rád se učil ve sboru o Pánu Bohu. A když vyrostl a stal se dospělým mužem, pořád 
chodil rád v sobotu do sboru a učil se zde o Bohu. Ano, sobota je zvláštním dnem, můžeme 
v něm být velmi šťastnými lidmi. Pojďte, zazpívejme si spolu a můžeme při tom tleskat 
rukama. 
 
C. Příprava na sobotu 
Řekněte: „ Když šel Pán Ježíš do sboru, pravděpodobně si oblékl nejlepší a nejčistší šaty. 
Také my, když jdeme do sborečku bereme si své nejlepší a nejčistší oblečení. Nastrojíme se, 
že? Náš sbor je totiž zvláštním místem. Jdeme sem, protože máme rádi Pána Ježíše. 
Zazpívejme si naši píseň o tom, že nosíme v sobotu krásné oblečení. A opět si u toho  
tleskejme.   
 
Řekněte: „ Co ještě děláme, abychom se dobře připravili a mohli jít na sobotní školku  a do 
sborečku.  (Dejme trochu času k tomu, aby děti mohly říct svoji odpověď.) Čistíte si svoje 
zoubky? Načešete se pěkně? Nasnídáte, abyste neměli hlad?  Udělejme si to všichni 
v následující písni, ve které toto vše znázorníme. Ale nejdříve se všichni postavme.“ 
Píseň o sobotním ránu. 
 
D. Cesta do sboru 
Potřeby:  -papírová kola  (volanty), nebo malá autíčka pro každé dítě 
Řekněte: „ Když šel Ježíš do sborečku, potom šel pěšky. Představme si nyní, že jdeme spolu 
s ním.. Uchopme se za ruce a vytvořme kruh a pojďme i my. Budeme u toho zpívat. 
 
Řekněte: „ A jak vy chodíte do sborečku? (Nechejte čas na odpovědi.) Asi většina z vás 
přijela autem. Tak nyní si představme, že jedeme do sborečku. A toto bude váš volant.            
( Rozdejte dětem papírová kola – vyrobena z kartonu, papírových tácků apod. To jim bude 
představovat volant. Děti si mohou sednou na své stoličky, nebo chodit kolem místnosti. 
Jinou možností je dát dětem malá autíčka, kterými jedou po podlaze.) Připoutejte se! A 
nejezděte moc rychle. A zazpívejme si spolu, když jedeme do sborečku. Zazpívejte si. 
 

- Touto cestou jedeme do sborečku 
- Jedeme a jedeme 
- Touto cestou jedeme do sborečku 
- Každé sobotní ráno. 



 
E. Cestou 
Řekněte: „ Když Pán Ježíš šel do sboru, dobře se díval kolem sebe a viděl spoustu krásných 
věcí, které stvořil pro lidi Pán Bůh. Udělal je proto, abychom se z nich radovali. I my se 
zastavme na své cestě do sborečku a podívejme se, co všechno můžeme vidět kolem sebe, co i 
pro nás udělal Pán Bůh, abychom se z toho mohli radovat. Jděte za mnou a se mnou zpívejte.“  
(Veďte děti kolem místnosti a ukazujte  na vše, co je Boží přírodou. Můžete se podívat i 
z okna. Zastavte se a  zapívejte si jednu sloku, potom znovu jděte dál, opět ukažte nějakou 
věc, dovolte i dětem se jí dotknout a zase si zazpívejte stejnou sloku. Můžete takto 
pokračovat, dokud máte podněty a dětem se to líbí.) 
 
F. Sbor 
Potřeby: 
- flanelová tabule  
-obrázky moderního sboru, moderní postavičky chlapců a děvčat a postava Pána Ježíše 
-rytmická dřívka ( každé dítě má dvě) 
Řekněte: „  Sbor do kterého chodil každou sobotu Pán Ježíš se nazýval synagoga. Byla to 
budova  postavená z kamene. Náš sbor, naše budova je postavena z moderních stavebních 
materiálů. Zahrajme si prstovou hru o našem sborečku. 
(Představte dětem to, co budou ukazovat při určitých slovech. Požádejte přítomné rodiče, aby 
vám s nácvikem pomohli. Zahrajte si ukazovací hru: This is the church 
(Obrázky- náčrty toho, co děti ukazují) 
Toto je náš sboreček 
Toto jeho střecha 
Otevři dvéří zámeček 
Podívej se kdo všechno sem spěchá. 
Řekněte: „ Modlitebna – sbor je někdy také nazýván Ježíšovým ( Božím) domem. 
Rozdejte dětem flanelové postavičky moderních dětí. Na flanelovou tabuli umístěte flanelový 
obrázek moderní modlitebny. A když tam přidáte postavu Pána Ježíše,  řekněte: „Přicházíme 
každou sobotu do Božího domu, protože máme rádi Pána Ježíše. Nyní dejte své postavičky 
vedle postavy Pána Ježíše. Přitom si budeme zpívat píseň o Božím domě. 
(Rozdejte dětem hudební nástroje – dřeva) 
Řekněte: „  Když přijdeme do sboru, začíná nám nejdříve sobotní školka. Udělejte svými 
hudebními nástroji zvuk jak dělají hodiny ( tik – tak). Zpívejme u toho píseň. 
 
G. Píseň 
Potřeby: 
-jednoduché bicí nástroje – pro každé dítě. 
Řekněte: „ Ježíš rád zpíval písně, kterými oslavoval svého nebeského Otce, Boha. Proto i my 
ve sborečku zpíváme mnoho písní. Přicházíme sem, protože máme rádi Pána Boha a Ježíše. 
Náš zpěv je jedním ze způsobů, kterým říkáme, že je máme rádi. (Rozdejte dětem jednoduché 
bicí nástroje) A nyní i my řekneme Pánu Ježíši, že ho máme rádi. Budeme chodit kolem 
místnosti a budeme hrát na naše nástroje a u toho zpívat. Určitě se mu to bude líbit.“ 
. 
H. Společná modlitba 
Řekněte: „ Ježíš se také ve sboru modlil. I my se ve sborečku modlíme. Když se modlíme, 
vyprávíme si vlastně s Pánem Bohem. Můžeme s ním mluvit kdykoliv a kdekoliv. Je ale 
dobré, když si můžeme společně kleknout, sepnout ruce, zavřít své oči. Děláme to proto, aby 
nás nic z našeho okolí nerušilo. Když se tedy takto modlíme nemůžeme se dívat  na různé 



věci, nemůžeme se jich dotýkat. Zkusme se takto spolu pomodlit a budeme u toho zpívat 
píseň.“ -„Get Ready to Pray“ 
Vyslovte nahlas jednoduchou modlitbu, podobnou té následující: „Drahý Pane Ježíši, přišli 
jsme do sborečku, protože tě máme rádi. Děkujeme ti za toto místo. Amen.“ 
 
I. Dary  
Potřeby: 
-krabice na dárky a umělé peníze 
Řekněte: „ Když Pán Ježíš přišel do sborečku, přinesl s sebou i svůj dar. Také my máme 
s sebou dárky. Naše dárky jsou penízky, které mu chceme dát. Dáváme je proto, že ho máme 
rádi. Tyto penízky mohou pomoci druhým lidem, aby se dozvěděli o Pánu Ježíši. O tom, že je 
má rád. A protože vy už jste své skutečné penízky dávaly, představme si nyní ještě jednou, že 
dáváme znovu své dary. (Rozdejte dětem  názorninu peněz a zpívejte  o sobotní škole. 
 
J. Čteme v Bibli 
Potřeby: 
-svitky Bible ( viz aktivity) 
-dětské papírové nebo flanelové Bible s obrázky sboru  
Řekněte: „ V Ježíšově sboru četli z Biblí, kterým se říkalo – SVITKY. Vypadaly asi takto. 
(Ukažte dětem  jednoduchý svitek, vyrobený z papíry a svázaný motouzem, může být zabalen 
v nějaké látce a třeba v dřevěném pouzdru.) Když  Ježíš přišel do sboru, dostal občas 
příležitost z Bible číst. Také my jsme si přinesli své Bible do sborečku a budeme si teď z nich 
číst.( Dejte každému dítěti udělanou Bibli – z tvrdého papíru nebo flanelu s obrázky uvnitř.) 
Podívejme se do našich Biblí. (Otevřete je s dětmi.)  V Bibli jsou velmi důležitá slova a 
zprávy od Boha. Musíme s Biblí zacházet velmi opatrně. Nemůžeme s nimi házet, nebo z ní 
vytrhávat listy. Naše Bible nám říkají, že máme v sobotu jít do sborečku, že zde máme 
studium Bible v sobotní škole. A my do sborečku chodíme, protože máme Pána Ježíše rádi. 
Vidíte ve své Bibli  obrázek, který ukazuje sboreček? (Rodiče mohou svým dětem pomoci tu 
stránku najít a říct jim o tom, co vidí na obrázku.) 
Jsem rád, že vás vidím, jak si čtete ve svých Biblích. (Zazpívejme si písničku.) 
Jsem tak rád že mám svou Bibli 
Jsem tak rád, že mohu ji číst.  
Jsem tak rád, že čtu ve své Bibli 
Tuto krásnou sobotu. 
 
J. Nasloucháme kázání 
Potřeby: 
-vlaječky v nápisem 
Řekněte: „ Když přišel Pán Ježíš do sboru,požádali ho, aby četl ze Svitku Bible a o tom co 
četl kázal. Lidé poslouchali velmi pozorně. Také v našem sboru slyšíme kazatele kázat a 
musíme poslouchat i my velmi pozorně, co nám chce říct. Jsou to slova, která nám chce říct 
Pán Bůh. Proto musíme sedět tiše. Představme si nyní, že jsme vstoupili do modlitebny sboru 
a budeme poslouchat kázání. Pojďte tu ke mně, sedněte si tiše na podlahu. A zazpíváme si 
píseň, u které budeme spolu něco předvádět. 
Píseň: „Strýček káže“ 
Strýček káže, strýček káže              -(otevřete a zavřete dlaně, před ústy) 
o Pánu Ježíši                                   -(ukažte směrem vzhůru) 
Posloucháme, nedutáme                 -(otevřít a zavřít dlaně před ústy) 
Jsme úplně nejtišší.                         -(položte ruce na klín) 



Řekněte: „ Chodíme do sborečku, protože máme rádi Pána Ježíše. Kazatel nám říká to, co 
nám chce Pán Bůh říct. Zvláště hovoří o tom, že nás má Pán Ježíš velmi rád. Zazpívejme si 
píseň a u ní budeme mávat vlaječkami (Vlaječky s nápisem: „Ježíš mne má rád“ apod.) 
 
 
L. Máme rádi Boží dům 
Řekněte: „ Přicházíme do sboru, protože máme rádi Pána Ježíše. Dnes jsme se učili o tom, že 
i Ježíš chodil do sborečku a chce, abychom to dělali i my. Zahrajme si prstovou hru o Božím 
domě. Tím je i náš sbor. „I Love God´s House.“ 
Mám rád  Boží dům                     (ruce tvoří střechu) 
Mám rád sobotu                           (ukažte 7 na prstech) 
Rádi zpíváme                               (ukažte prstem na pusu) 
Rádi se modlíme                          (spojte ruce k modlitbě) 
Rádi slyšíme příběhy z Bible      (držte ruce u sebe dlaněmi vzhůru – tvoří knihu) 
Které Ježíš posílá mně i tobě      (ukažte prstem na sebe a potom na druhou osobu) 
 
 
M. Jsem rád, že jsem dnes přišel 
Řekněte: „ Pán Ježíš si přeje, abychom navštěvovali sbor. Je šťastný, když přijdeme. A my 
sem chodíme proto, že ho máme rádi. A když se o něm ve sborečku učíme, prožijeme i hodně  
legrace. Zazpívejme si o tom, že v sobotní školce prožíváme štěstí. A budeme při tom 
tleskat.“ 
 
 
N. Sobota je šťastný den 
Řekněte: „ My trávíme chvíle s Ježíšem každý den týdne, ale sobota je zcela zvláštní den. 
Ježíš nás vybízí, abychom přišli do jeho domu. Už jsme si řekli, že sem přicházíme, protože 
ho máme rádi.. Opět si zazpívejme s tleskáním o tom, že sobota  je šťastným dnem. 
Píseň: Happy Sabbath 
 
O. Také já jdu do sborečku. 
Řekněte: „ Chodíme do sborečku, protože máme rádi Ježíše. Zazpívejme si o tom, co děláme 
v sobotu. A budeme opět při tom ukazovat něco rukama. 
 
Jdu v sobotu do sborečku           ( ukažte na sebe) 
Sloužit Bohu, který je na nebi    (ukážeme vzhůru) 
Zpíváme zde písně,                      (ukazujeme na ústa) 
Modlíme se k Ježíši                     (složíme ruce)  
A vyprávíme si o jeho lásce         (zkřížíme ruce na prsou) 
 
 
5. Čas pro třídu (volitelný) _________________________ 
 
1. týden - Svítek 
Potřeby: 
- papír, dřevěné špejle( dřívka), fix, lepidlo 
Svitek s pamětním veršem („Půjdem do Hospodinova domu“) 
Napište verš, který se budete učit zpaměti na papír. Přilepte dřevěné špejle na levý a pravý 
okraj a potom papír srolujte jako svitek. Svitek dejte  dětem a povzbuďte je i jejich rodiče, 
aby si svitek vzali domů a použili, kdykoliv se budou učit tento verš zpaměti. 



 
2. týden – Barevné mozaikové okno 
Potřeby: 
-vzor pro vystřihování okna 
-tmavý tvrdý papír 
-nůžky (s kulatými konci) 
-různobarevný jemný papír 
-bílý papír 
-lepidlo 
 
Barevné - mozaikové okno. 
     Dříve než vám začne sobotní škola, nastříhejte na kousky  jemný barevný papír (krepový 
aj.) Vystřihněte tvar mozaikového okna z černého tvrdšího papíru (použijte vzor na str. 66). 
Nakreslete dvoucentimetrový okraj z vnitřní strany vzoru.A ještě půlcentimetrový kraj pro 
lepení.Vystřihněte vnitřek okna. Dále vystřihněte vnitřní „skleněnou“ část okna z bílého 
papíru  včetně okraje, který přilepíte na tmavý rám okna. Potom nalepujte kousky barevných 
papírků místo skla. Vytvoří se vám krásné mozaikové okno. Děti si ho mohou vzít 
domů.(Kdybychom za okno umístili světlo, barevné okno by vypadalo nádherně.) 
S nejmenšími dětmi  můžeme nalepovat jen barevné papírky na  tvar okna, který jsme sami 
vystřihli a děti nalepují pouze barevné papírky na vyznačené místo pro sklo. V tomto případě 
odpadá složité vystřihování místa pro „sklo“. 
 
3. týden – Záložka do Bible 
Potřeby 
-barevné pásy tvrdšího papíru 
-vzor pro vystřihování stránek Bible 
-nůžky, fixy 
-lepidlo (sešívačka) 
 
Záložka do Bible. 
 Vystřihněte pásek tvrdšího papíru pro potřeby záložky (Podle velikosti Bible.). Šířka bude 
odpovídat malému otevřenému tvaru knihy. Tu nalepte nahoru na záložku přilepit (můžete 
použít vzor na str.65 a na záložku nalepit až 3 tvary otevřené knihy.)  Dole na záložku napište 
jméno dítěte. 
 
4. týden – Sbor s otvíracími dveřmi 
Potřeby 
-vzor pro vystřižení budovy modlitebny 
-tvrdý papír k podlepení 
-lepidlo a nůžky 
-pastelky nebo vystřižené obrázky lidí 
 
Sbor s otevíracími dveřmi 
   Podle vzoru vystřihněte čelní stěnu modlitebny (viz tvar na str.67) a rozstřihněte dveře tak, 
aby se mohly otevírat. Podlepte tuto vystřiženou stěnu tvrdým papírem. Do prostoru 
otevírajících se dveří mohou děti nakreslit  postavičky lidí ( jak to dokáží), nebo tam mohou 
nalepit nějaké vystřižené obrázky lidí 
 
5. týden – Moje knížka modliteb 
Potřeby 



-tvrdý papír 
-tužku, fixy 
-nůžky 
 
Moje knížka modliteb 
Přeložte list tvrdšího papíru. Na něj obkreslete dětem jejich ruku a vystřihněte. Nadepište 
čelní stranu - „ Moje modlitební kniha“. Dovnitř napište: „ Chci se modlit každý den“. Dolu  
pod nápis napište na linku jméno dítěte. Požádejte děti, ať tuto větu ( své rozhodnutí) opakují 
po vás.(Viz str. 68) 
 
Koutek drobného občerstvení 
Jednoduché občerstvení může být připraveno na každý týden. Ovoce, sušené ovoce, trochu 
džusu, minerálky, sušenky apod. 
 
Biblické aktivity 
 Zůstává-li vám ještě čas, potom si rodiny mohou vybrat z nabídky aktivit, které podtrhují 
biblickou lekci tohoto měsíce. Tyto aktivity, označené jako Úvodní aktivity, můžete 
několikrát zopakovat. 
 
 
Ukončení 
 
Řekněte: „ Řekněme si ještě jednou náš základní verš z Bible. 
Pojďme          (ukažme na sebe a potom od sebe) 
do domu         ( udělejte tvar střechy z rukou) 
Hospodinova  (ukažte vzhůru) 
 
Ukončete krátkou modlitbou, ve které řeknete Ježíši, že ho máme rádi. Potom si spolu 
zazpívejte: 
„Naše sobotní škola skončila, 
a už odcházíme. 
Nashledanou, nashledanou. 
Buďte vždycky laskaví, mluvte pravdu jen 
Ahoj, ahoj všem. 
Buďte vždycky laskaví, mluvte pravdu jen. 
 
AKTIVITY – NÁM ĚTY PRO RODIČE 
 
Pročtěte si tyto instrukce, abyste mohli každý den některé z nich použít.. Vyberte si takové, 
které jsou vhodné pro rozvoj vašeho dítěte, a často je opakujte. 
 
1. Udělejte porovnání mezi Bibli a svitkem, který jste si udělali. 
2. Přečtěte si biblický příběh se svým dítětem. Udělejte to interaktivním způsobem 
(konverzačním). 
3. Zopakujte si verš k zapamatování: „ Půjdem (ukaž na sebe a na děti) do domu (udělej 
trojúhelník ze svých prstů rukou) Hospodinova ( ukaž vzhůru k nebi). 
4. Použijte dětských malých autíček a na podlaze si znázorňujte, že jedete do sboru. 
5. Použijte nějaký kulatý podnos jako „volant“ a představujte si, že se svým dítětem jedete do 
sboru. Zazpívejte si u toho píseň: „ Toto je způsob, jak jedeme do sborečku.“ 



6. Použijte různé stavební kostky, nebo papírové krabice a postavte takovou budovu – 
modlitebnu. 
7. Prohlédněte si v různých knihách obrázky některých modliteben a kostelíků. Prohlédněte si 
malovaná - mozaiková okna a můžete si takové malované sklo se svým dítětem  
udělat. (Můžete použít i průsvitnou folii, plexisklo, či něco podobného.) 
8. Zahrajte si na sboreček nebo dětskou sobotní školku. Použijte panenky, gumová či 
umělohmotná zvířátka a podobně. Udělejte své dítě učitelem. 
9. Vytvořte si sobotní tradicí. Zapalte zvláštní svícen při západu slunce v pátek večer (nebo 
při páteční večeři). Při tom řekněte, že něco podobného dělala i Ježíšova rodina. 
10. Zapojte své dítě do plánování a přípravy slavnostního sobotního jídla. Začněte s vlastní 
tradicí pátečního večerního jídla. 
11. Počítejte a vyjmenujte dny v týdnu pomocí svých prstů. Udělejte si jednoduchý týdenní 
kalendář.  V jednom týdnu potom zaškrtněte jednotlivé dny až do soboty, kdy jdete do sboru. 
12. Zahrajte si prstovou hru „ Mám rád Boží dům.“ (Podívejte se na stranu 64) 
13. Dovolte svému dítěti podívat se do Bible a dotknout se jí. Přitom vyprávějte o tom, že je 
to pro nás zvláště důležitá Boží zpráva. Ukažte, kde  se nachází verš k zapamatování a 
přečtěte ho hlasitě. Dovolte svému dítěti, aby si do těchto míst dalo svoji záložku do Bible.Tu, 
kterou si udělaly v sobotní školce. 
14. Zazpívejte si píseň: „Sobota je šťastný den.“ 
15. Zahrajte si  hru s prsty: „ Mám rád Boží dům.“ 
16. Jděte se ven projít. Můžete si přitom  zazpívat vhodnou píseň a požádejte své dítě, ať vám 
ukazuje věci, které stvořil Bůh. Stvořil je proto,aby se lidé měli dobře. 
17. Zahrajte si prstovou hru zvanou:  Sobotní ráno ( str.64). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEKCE 3 
 
Chleby a ryby 
 
Odkazy: Matouš 14,13-21, Jan 6,1 – 13, EGW: Touha věků: kap. 39 
 
Verš k zapamatování: 
„Čiňme dobře všem.“( Gal.6,10) 
 
Cíle: 
Děti by měly: 

� vědět, že Bůh má soucit s těmi, kteří hladoví 
� cítit důvěru v Boha, který rozumí tomu, co lidé prožívají 
� odpovědět tím, že se budou sdílet s druhými ve všech jejich potřebách 
 

Poselství: 
Chci se přátelit a sdílet s druhými  
 
Příprava na vyučování ________________________________ 
 
Biblická lekce v přehledu 
 
Zástup lidí následoval Ježíše na osamělé místo. Tam je Ježíš celý den učil a uzdravoval ty, 
kteří byli nemocní. K večeru Ježíš pocítil soucit s těmito lidmi. Věděl, že musí mít hlad. Řekl 
svým učedníkům, aby jim dali něco najíst. Po chvíli mu sdělili, že mají pouze pět bochníčků 
chleba a  dvě rybičky, a to od malého chlapce ze zástupu lidí. Ježíš požehnal tento skromný 
pokrm a mohli tímto jídlem nasytit 5000 lidí a ještě jim zůstalo 12 košů zbytků. Byl to prostě 
Ježíšův zázrak. 
 
Toto je lekce o  společenství lidí 
 Ježíš se velmi zajímal o potřeby těch lidí, kteří ho následovali a chtěl, aby jeho učedníci měli 
tentýž zájem. Skromné jídlo, které nabídnul malý chlapec, nebylo skoro nic ve srovnání s tím, 
kolik jídla by bylo potřeba pro ten obrovský dav lidí. Avšak chlapcova štědrost byla Ježíšem  
rozmnožena k požehnání všech přítomných lidí. 
 
Rozšíření látky pro učitele 
„Když se všichni nasytili, zbyla ještě hojnost pokrmu. Ten však, který poroučí všem zdrojům 
věčné moci, pravil: „ Seberte zbývající drobty, aby nic nepřišlo nazmar.“ (Jan 6,12) Tato 
slova v sobě zahrnovala více než  pouhé sbírání drobtů do košů. Bylo v nich dvojí naučení. 
Nic nemá přijít nazmar. Nesmíme nechat nevyužitu žádnou časnou výhodu. Neměli bychom 
zanedbat nic, co může prospět nějaké lidské bytosti. Posbírejme vše, co zmírní bídu 
hladovějících na zemi. A stejně pečlivě se starejme i o duchovní věci. Když byly nasbírány 
plné koše zbytků, pomyslili lidé na své přátele doma. Chtěli, aby i oni mohli jíst chléb, který 
požehnal Kristus.“ (DA 368 ) 
 
Výzdoba místnosti 
 Můžete i nadále využít dekoraci z minulých lekcí. Otevřené pobřeží. Navíc přidejte nádobu 
se skutečnými, nebo umělými květinami.Děti si je budou „trhat“. 
 
 



Přehled 3. lekce 
 
Část lekce minut Aktivity Potřebný materiál 
Uvítání Průběžné Přivítejte děti  
1. Čas rodičů Průběžně   
2.Úvodní aktivity Do 10 min A.Košík s knihami 

 
B.Košík přátelství 
C.Objevujeme mušle v písku 
 
D.Houpací židle 
E.Krabice přírodnin 

-knihy o rybách, životu 
v moři 
-plný hraček 
-bazének plný písku, 
kyblíky,lopatky,mušle 
-houpací židle 
-přírodniny, kameny, 
hračky zvířátek aj. 

3.Začátek lekce Do 10 min A.Uvítání 
 
B.Modlitební chvíle 
C.Návštěvníci 
D.Dary 
E.Narozeniny 
 

-zrcátko, vlaječky 
s nápisem 
 
 
-pokladnička 
-umělý dort, svíčka , 
zápalky, dárek 

4.Prožití příběhu Do 20 min A.Verš k zapamatování 
B.Chleby a ryby 
 
 
C.Cesta podél moře 
D.Vánek moře 
E.Květiny v přírodě 
 
F.Ježíš je láska 
G.Hladoví lidé 
H.Nabízíme si jídlo 
 
I.Tematická píseň 
J.Požehnání 
K.Lámání chleba 
L.Nabízíme jídlo jeden 
druhému 
M.Předávání hraček 
 
 
N.Obdarování 
 
O. Tematická píseň 

-vyrobené dětské Bible 
-košíky nebo sáčky pro 
každého, bochníčky a 
rybičky 
 
-fén 
- živé nebo umělé 
(+voňavka), košík 
 
 
-košíky, nebo sáčky 
s maketami ryb 
 
-deka 
-sušenky,oplatky 
-drobné občerstvení, 
ubrousky, sáčky 
-lopatičky, kyblíčky, 
bazének s pískem, hračky 
z umělé hmoty 
-nějaké drobnosti 
(nálepky aj.) 

5.Čas pro třídu 
 (volitelný) 

Do 20 min 
1.týden 
 
2.týden 
 
3.týden 
 

Košík s chleby a rybami 
 
 
Malované chleby 
 
Chléb jako dárek 
 

-kulaté papírové tácky, 
nůžky, bochánky chleba a 
rybičky 
-papír,nůžky, molitan, 
barvy 
-papír, vzor chleba, 
 dřevěné tyčky,lepidlo, 



 
4.týden 
 
5.týden 

 
Ryba z ovesných vloček 
 
Dárkový hrníček 

nůžky, papír s receptem 
-papír, vzor ryby, lepidlo, 
vločky, nůžky 
-papírový pohárek, 
provázek,samolepky 
sladkosti 

Čas pro malé 
občerstvení 

   

    
    
 

1. Čas rodičů ____________________________ 
 

    Protože jsou rodiče během týdne často velmi zaměstnáni, přicházejí do sboru unaveni a 
uštvaní z těch mnohých činností minulého týdne. Možná i proto, že se snažili vše stihnout  a 
připravit na „den odpočinku“ -sobotu a na cestu do sboru. Řekněte jim proto nějaké slovo 
k povzbuzení. Nejvíce příležitostí máte v úvodních aktivitách. Řekněte jim něco, co vyjádří 
vaši účast a porozumění pro to, co prožívají. 
Následující náměty připravili mladé maminky a otcové. Jsou to náměty, které můžete vhodně 
a uvážlivě použít,  kdykoliv se vám to bude hodit. 
 
1. týden 
Zvonek u dveří zazvonil. Manžel šel otevřít a já jsem slyšela, jak se u dveří vítá se dvěma 
ženami z našeho sboru. Vstoupily do kuchyně a v rukou měly dárečky. Hrnce a mísy s jídlem. 
Nezapomněly ani na zákusek. Viděla jsem, jak se manželovi sbíhají sliny. Poté, co se mi 
narodilo dítě, zůstala moje mamka se mnou celý týden. Potom však musela odejet a já zůstala 
sama. Necítila jsem se natolik dobře, abych mohla doma všechno zvládnout A ještě k tomu  
vaření. Tyto dvě ženy přinesly to, co spolu s ostatními z našeho sboru pro nás připravily. Byl 
to dostatek jídla  na několik dní. „Děkuji vám! Je to od vás moc milé,“ řekla jsem jim.  
Pohrály si trochu s našim maličkým a odešly. Ale vůně toho, co přinesly, zůstala dlouho 
v našem bytě a v našem srdci. 
 Vzpomenete si na něco podobného, co jste prožili vy? Jak můžeme projevit více soucitu těm, 
kteří něco prožívají a  potřebují? 
 
2. týden 
Narodilo se mi druhé dítě. Přijela mi pomoci maminka. Jednoho dne jsme si vyjeli na nákup.  
V obchodním domě jsem musela svého chlapce přebalit. V kočárku jsem ho rozbalila.. Když 
jsem si chystala novou plenku, ucítila jsem, jak mi něco teče po nohách. K hrůze jsem 
uviděla, jak můj chlapeček čurá a přímo na mě. Teče mi to po sukni… noze a stéká na zem.   
„ Proč jsem jenom opouštěla dům?“ pomyslela jsem si. 
 Pravděpodobně i vy jste prožili nějaký den, nebo dva, kdy jste  litovali, že jste někam vůbec 
vyšli z domu. Toto prožil každý z nás. Ježíš nám ale slíbil, že je s námi vždycky. (Mat.28,20) 
Myslím, že tím myslel právě takové nešťastné chvíle, které někdy musíme prožívat. 
 Sdílejte se s podobnými prožitky. Vzpomínejte na dny, kdy jste litovali, že jste někam vyšli, 
a že jste raději nezůstali doma. Nestalo se něco, kdy jste i vy  pocítili Ježíšovu přítomnost a 
pomoc? Naplnění toho, co řekl: „Já jsem s vámi vždycky!“ 
 
3.týden  
Větřík  vanoucí z oceánu ochlazoval mou tvář. Nemohl jsem se dočkat, až náš 15 ti měsíční 
syn přijde na pláž.  Miluje písek. Konečně jsme došli na písečnou pláž. Vlny byly toho dne 



nějak velké a  vzbuzující strach. Stále znovu a znovu jsme se snažili  povzbudit našeho syna, 
aby šel do vody. Naprosto zbytečná snaha. Den už skoro končil a měli jsme se vracet. Ještě 
jednou jsme šli do vody. Tentokrát se zdálo, že odvaha našeho chlapce je nějak vyšší. Chytil 
se mě za ruku a druhou se chytit za ruku manželky. S důvěrou v nás oba se vydal směrem do 
mořských vln. Později toho dne jsem prosil Boha: „ Bože, pomoz mu, aby se v života naučil 
tak pevně se držet tebe.“ 
   Povídejte si o tom, jak naučit naše děti pevně se držet Boha. 
 
4. týden 
Na rodinném výletu jsme se  rozhodli, že půjdeme na prohlídku jeskyní. Byla to krása.  Někde 
uprostřed prohlídky se průvodce rozhodl, že nám ukáže, jaká zde byla tma, když sem vstoupili 
první objevitelé. Zhasl všechna světla. Byla to hrozná tma. Neviděli jsme před očima ani 
vlastní ruku. Náš nejmladší syn se rychle chytnul mé nohy.a zašeptal: „ Tati, ví Pán Ježíš o 
tom, že jsme tady v té hrozné tmě?“ „ Neboj se. On ví o všem. Bez ohledu na to, jak  velká je 
tma, jak je zoufalá situace, nebo kde se nacházíme. On ví vše a slíbil nám, že nás neopustí. 
Řekl: „ Já jsem s tebou vždycky“. (Mat.28,20) 
Vyprávějte si vlastní příhody, kdy jste ve svém životě cítili takovou „ černou hodinu“. Pocítili 
jste v ní Ježíšovu pomoc? 
 
5. týden 
Byli jsme na návštěvě u rodičů, když mého 17 ti měsíčního chlapce pokousali ohniví 
mravenci. Odvezli jsme ho hned na lékařskou pohotovost. Zde mi navrhli, že každé kousnutí 
otevřou a potřou hojivou mastí. Nakonec zraněné místo ovázali. Následujícího dne si náš 
chlapec hrál se svým bratrancem, vyskočil z postýlky a samozřejmě si strhl obvaz ze zad a 
setřel všechnu mast.  A tak jsme šli na pohotovost podruhé. Byl zde jiný personál a tázali se 
mě, co to má za nepěkné škrábance. Znovu ho ošetřili, ovázali a šli jsme domů. Následujícího 
dne utíkal po mokrém chodníku, kde právě  dědeček umýval auto. Samozřejmě. Sklouzl, 
spadl na zem a zlomil si nohu. Znovu jsme letěli na pohotovost. Bylo to nejblíže našeho 
domova a chlapeček plakal bolestí. Když uviděli naše dítě potřetí ve třech dnech v tomto 
stavu chtěli mi odebrat dítě v domnění, že mu ubližujeme a špatně se o ně staráme. Byla jsem 
úplně bez sebe. Po chvíli se vše vysvětlilo.Byly to pro nás těžké dny a nikdy nemohu 
zapomenout na pocit bezmoci, který jsem prožívala. 
Řekněte si o svých prožitcích, kdy jste se cítili naprosto bezmocní a jakým způsobem jste 
pocítili Boží pomoc. 
 
5. týden (alternativní témat) 
Zdálo se nám, že naše děti již spí a tak jsme se vypravili, abychom odvezli své přátele na 
letiště. Bylo to jen několik kilometrů. Nebudeme pryč dlouho. Navíc přišla manka, takže děti 
nezůstanou doma samy. Odlet se však poněkud zpozdil. Když jsme se vraceli domů s hrůzou 
jsme uviděli naše dva chlapce na okraji silnice. Měli teprve 2 a 4 roky. Museli už přejít  tři 
velmi rušné silnice, aby se dostali až sem. Rychle jsme je vzali do auta a spěchali domů. 
Mamka byla překvapena, když nás viděla přijíždět s oběma syny. Myslela si, že spí. Co se 
vlastně stalo? Děti se chtěly rozloučit s našimi hosty, a protože už doma bylo ticho vyšli ven a 
vyrazili směrem k letišti. Hned jsme si klekli a děkovali Bohu, že se jim nic nestalo. Děkovali 
jsme mu za jeho ochranu. 
Sdílejte se s prožitky, kdy jste jasně cítili Boží ochranu. 
 
2. Úvodní aktivity ve třídě ___________________ 
Naplánuj si pro děti, které přišli dříve nějaké jednoduché aktivity.Hrajte si na koberci, 
s papírem apod. Zabavte děti dokud nezačne společný program.Pomoc vám může i někdo 



z přítomných dospělých, nebo z rodičů. Použijte aktivity, které se vztahují k biblickému 
příběhu probíranému v tomto měsíci. 
Vyberte si některé z navržených aktivit pro tento měsíc. Použijte takové činnosti, které 
odpovídají věkové skupině dětí. 
 
A. Košík s knihami 
Připravte si košík plný obrázkových dětských knih o rybách, moři a životě v moři. Můžete 
přidat další knihy, kde jsou obrázky chleba, pečiva atd. 
 
B. Košík přátelství 
Naplňte košík hračkami a povzbuďte děti, aby se učily brát si tyto hračky jeden po druhém a 
dovedly si je také navzájem půjčovat. 
 
C. Objevujeme v písku mušle. 
Připravte si do maličkého dětského gumového bazénku trochu čistého propraného písku a 
čistých mořských mušlí. Dejte dětem kyblík a lopatičku  a požádejte je, aby v písku 
objevovaly mořské mušličky. 
 
D. Houpací židle 
Snažte se obstarat houpací křeslo, kde by  si mohli rodiče trochu odpočinout a případně 
pohoupat své děti, které jsou unavené a nezapojují se do aktivit, anebo jsou stydlivé. 
 
E. Krabice s věcmi z přírody. 
Připravte si krabici s hračkami zvířátek, drobnými kaménky, květinami, mušlemi apod. 
Některé děti si možná budou chtít s nimi hrát. 
 
 
 
3. Zahájení lekce ________________________ 
 
A. .Uvítání ___________________ 
Potřeby 
-malé zrcátko 
-vlaječka s nápisem „Ježíš mne má rád“ 
Řekněte: „ Vítám vás, dobré ráno! Já mám rád sobotu a jsem tak rád, že jste přišli i vy. 
Podržte zrcadlo před tváří každého dítěte, aby každý mohl sebe uvidět. Přivítej takto osobně 
každé dítě a při tom zpívejte: 
Kdo přišel do sborečku – (Pavlík, Pavlík) 
Kdo přišel do sborečku – (Pavlíček) 
 
Řekněte: „ Přišli jsme sem, abychom  se učili o Pánu Ježíši a jak moc nás má všechny rád.“ 
Rozdejte každému dítěti vlaječku s nápisem „ Ježíš mne má rád“, nebo něco podobného,co 
vyjadřuje Boží lásku k nám. Děti s tímto mohou mávat a  při tom zpívat píseň  –„ Jesus loves 
me.“ 
 
B. Modlitební chvíle 
Řekněte: „ I dnes chce být Ježíš s námi v dětské školce. Pozvěme ho k sobě. (Připravíme se 
k modlitební chvilečce písní „I talk to Jesus“ 



Vyslovte jednoduchou modlitbu, podobnou té, která následuje: „ Pane Ježíši, děkujeme ti, že 
jsi přišel, abys byl s námi v sobotní dětské školce. Děkujeme ti, že máme své Bible a v ní 
příběhy, které nám vypráví více o tobě. Amen.“ 
 
C. Návštěvníci 
Přivítejte všechny hosty. Každého jednotlivě a potom si zazpívejte: „We welcome you.“ 
 
D. Dary 
Potřeby: - nádoba či krabice na dárky 
Řekněte: „ Někteří lidé o tom nevědí, že Pán Ježíš je má rád. Naše dárky jsou určeny k tomu, 
aby se tito lidé o něm dozvěděli.“ Umístěte na podlahu malou lodičku, nebo nějakou vhodnou 
krabici. Děti budou přinášet své sobotní dary a vkládat dovnitř. Při sbírce těchto darů zpívejte: 
„ A Boat Goes Sailing“ 
 
E. Narozeniny 
Potřeby 
-umělý narozeninový dort 
-svíčka, zápalky 
-malý dárek pro oslavence 
Řekněte: „  Díky Pánu Bohu  jsme se mohli narodit.  Musím vám říct, že někdo mezi námi 
slaví dnes svoje narozeniny. Kdo to je?  Zavřeme všichni oči“  
-Nyní zaveďte dítě, které slaví narozeniny dopředu a přitom zpívejte píseň „ A Birthday.“   
(V některých zemích dávají děti v den svých narozenin dárek Ježíši. ( Nejčastěji peněžitý.) 
Pokud byste toto zavedli, můžete  udělat umělý dort (nebo jinou vhodnou nádobu), který 
poslouží jak pokladnička pro Ježíše. Děti vhazují tolik mincí, kolik mají roků. Pomoz malému 
oslavenci dát svůj dáreček a přitom zpívejte: „ Count the Birthday Money.“) 
-Nyní zapalte  narozeninovou svíčku a zazpívejte píseň: „Hodně štěstí zdraví“. 
„Hodně štěstí zdraví 
hodně štěstí zdraví 
Pán Ježíš tě má moc rád (Ježíš má moc rád (jméno dítěte) 
Hodně štěstí zdraví.“ 
Nyní řekněte dítěte ať sfoukne narozeninovou svíčku a předejte mu za školku malý dárek 
 
4. Prožití příběhu 
 
A. Verš k zapamatování 
Potřeby: 
-dětské Bible z flanelu, nebo z tvrdého papíru, uvnitř je obrázek Pána Ježíše. 
 
Řekněte: „A teď bychom se chtěli podívat do našich Biblí.“ Rozdejte dětem malé Bible a 
přitom zpívejte „Já otvírám svou Bibli a čtu.“ 
Řekněte: „ Verš, který se naučíme nazpaměť  je z Bible. Část verše zní takto: „ Čiňme dobře 
všem.“ Řekněte to nyní se mnou. Tento verš si můžeme i zazpívat.“ 
Zpívejte: „ Let Us Do Good“ 
 
B. Chleby a ryby 
Potřeby: 
-malé košíky či plastikové sáčky pro každé dítě a patřičný počet bochníčků a rybiček 
Řekněte: „ Náš příběh z Bible je o malém chlapci, který se chtěl setkat a vidět Pána Ježíše. 



Slyšel o tom, že Ježíš je teď právě na venkově a vypráví tam lidem krásné příběhy. Rozhodl 
se, že za ním půjde. A tak maminka mu připravila pořádnou svačinu. To aby nebyl hladový. A 
tak si se sebou nesl dvě pečené rybičky a pět malých bochníčků chleba.“ 
-Nyní rozdejte dětem malé košíky, nebo plastové sáčky, ve kterých je pět  bochníčků a dvě 
rybičky. (Můžete je upéct z těsta, vyříznout z piškotů, vytvořit  z moduritu, vystřihnout 
z flanelu, z polystyrenu, z molitanu, z plastelíny, či podobného umělého materiálu.) Přitom 
zpívejte píseň o rybářích. 
 
C. Cesta podél moře 
Řekněte: „ Cesta k Ježíši vedla malého chlapce krásnou krajinou podél moře.“ (Jestli je to 
možné, vezměte děti ven na malou procházku. Když ne, choďte kolem své třídy, nebo se 
projděte po chodbě, nebo jděte na jiné vhodné místo.  
Přitom zpívejte píseň : „ Let´s go walking.“ Je na melodii –„I love Jesus“.) 
/:Pojďme na procházku, pojďme na procházku 
Pojďme nyní na procházku po břehu moře:/ 
 
D. Vánek moře 
Potřeby: -fén 
Řekněte: „ Malý chlapec cítil, jak mu vánek od moře ovívá tvář.“  Postavte děti a řekněte jim, 
aby představovaly stromy ve větru. (Budou se kymácet dopředu, dozadu a do stran a rukama 
mávat nad hlavou. Přitom fénem vytvořte představu větru.  
Přitom zpívejte píseň: „The Tree Are Gently Swaying“ 
 
E. Květiny v přírodě   
Potřeby: 
-živé, nebo umělé květiny 
-nádobu, či košík na květiny 
-voňavku, či sprej s jemnou vůní květin, pokud máte umělé květiny 
Řekněte: „ Chlapec cestou  cítil, jak krásně voní všechny ty květy, které rostly na stráních a na 
polích. Děti, i vy si můžete teď několik utrhnout.“ 
Pozvěte děti, ať si vezmou několik květin z košíku. Pokud použijete umělé, dopředu je 
navoňte umělou vůní. Když si děti berou květiny, zpívejte: „ Little Birdies in the Tree. 
 
F. Ježíš je láska 
Řekněte: „  Konečně chlapec přišel na místo, kde byl Ježíš. Pán Ježíš stál na stráni. Byl zde 
obrovský dav lidí. Každý chtěl Ježíše vidět a slyšet. Chlapec viděl, jak Ježíš uzdravuje 
nemocné. Poslouchal jeho krásné příběhy. Chlapec si zamiloval Ježíše a hned věděl,  že i Pán 
Ježíš ho má rád.“ 
Nyní si zazpívejte píseň, při které budeme pohybovat rukama „Jesus is Love“ 
(Viz ukázky pohybu rukou na malých obrázcích) 
Láska, Ježíš je láska   (zkřížit ruce na prsou,ukázat k nebi a znovu zkřížit ruce na prsou) 
Láska, Ježíš je láska   (zkřížit ruce na prsou,ukázat k nebi a znovu zkřížit ruce na prsou) 
Ježíš má rád Petra a Katku a Lucku  (ukážete prstem ruky na jmenované děti) 
Protože Ježíš je láska (ukázat prstem k nebi a zkřížit ruce na prsou) 
 
F. Hladoví lidé 
Řekněte: „ Náš malý chlapec, ale i ostatní lidé byli u Ježíše celý den. Než si stačili uvědomit 
kolik je hodin, bylo již pozdě. Za chvíli přijde večer. A teď si uvědomili, že mají velký  hlad. 
Ježíš to věděl. Soucítil s nimi, a tak řekl svým pomocníkům – učedníkům, aby lidem dali 
nějaké  jídlo.“ 



Zahrajme si teď prstovou hru.(viz malé obrázky) 
-Ježíš viděl lidi                                                 (dlaň nad oči, jako pohled do dálky) 
-kteří si přišli poslechnout, jak učí?                 (dlaň k uchu, že posloucháme) 
-Byli s ním dnes celý den                                 (rozpažit ruce) 
-stáli na břehu a poslouchali                             (dlaň na ucho, jako že posloucháme) 
-Pán Ježíš věděl, že musí mít velký hlad          (rukou si hladit bříško) 
-a když se blížil večer                          (zdviženou ruku zvolna spouštíme, zapadá slunce)  
-řekl svým 12 dobrým přátelům          (kýváme zdviženým prstem) 
-„Musíme pro lidi najít nějaké jídlo“  (jedna dlaň se stále zdvíhá k ústům, jako bychom jedli 
 
H. Nabízíme si jídlo 
Potřeby: 
-košíčky, nebo sáčky s maketami rybiček a bochánků 
Řekněte: „ Když se Ježíšovi pomocníci zeptali lidí, zda-li někdo nemá nějaké jídlo s sebou, 
náš malý chlapec jim řekl, že má jídlo od maminky. Ukázal jim, že má dvě (ukažte na prstech: 
jedna-dvě) rybičky a 5 (opět na prstech: jedna – dvě-tři-čtyři-pět) malých bochánků chleba. 
To bylo jako nic pro tolik lidí, ale on byl ochoten to dát.“ 
Pokud již děti vrátily své košíky (sáčky) s rybkami a bochánky chleba (viz bod:B), znovu jim 
je rozdejte a požádejte je, ať přijdou kupředu a vloží své rybičky a bochánky do velkého koše 
(nebo krabice). Přitom zpívejte písničku. 
Chceme se dělit s druhými, 
 Dát jim jíst, dát jim jíst 
Chceme se dělit s druhými, 
Druhým dáme jíst.  
 
I. Tematická píseň 
Řekněte: „Malý chlapec poznal, že Pán Ježíš si přeje, abychom dokázali dávat druhým lidem. 
Abychom, jestliže můžeme, jim dali to, co nutně potřebují a chybí jim.  To je jeden ze 
způsobů, jak můžeme dělat dobře všem lidem. To jsme se učili  v našem verši. 
Zazpívejme si proto znovu verš, který se učíme nazpaměť „Let Us Do Good.“ 
 
J. Požehnání 
Potřeby 
-koberec v místnosti, nebo deka na zemi 
Řekněte: „ Ježíš byl velmi rád, že tento malý chlapec nabídl své jídlo. Podíval se na celý 
veliký zástup lidí. Potom se podíval na ty dvě rybičky a pět malých bochánků. (Opět to 
můžete odpočítávat.) Řekl lidem, ať se posadí do trávy na zem. (Pozvěte děti,  ať se posadí 
spolu na koberec.) Stačilo by to pro nás? Myslíte si, že je to dostatek jídla pro všechny ty lidi? 
Ne! 
Podívejte se, co se však stalo. Ježíš se podíval vzhůru do nebe a pomodlil se. Mohl se modlit 
asi takto: (Řekni následující věty a požádej děti, aby je po tobě opakovaly.) 
Bůh ve mocný,  Bůh je dobrý 
Děkujme mu za všechno jídlo, všechny jeho dary. 
 
K. Lámání chleba 
Potřeby: 
-drobné občerstvení (šťávu, sušenky, slané crakry -jsou různého tvaru i rybičky) 
Řekněte: „ Potom Ježíš lámal chleby na malé kusy a požádal své pomocníky, aby je roznesli 
všem lidem. A ta jedna, dvě ryby a těch několik bochánků (jedna, dvě tři, čtyři, pět), nasytilo 



celý ten veliký zástup hladových lidí. Každý měl dostatek. A když se všichni najedli, ještě 
zůstalo. Posbírali 12 košů zbytků. 
Každému dítěti podejte drobné občerstvení (sušenky, šťávu). Přitom si zazpívejte píseň o 
rybářích. 
 
L. Nabízíme jídlo jeden druhému 
Potřeby 
-drobné občerstvení, je-li potřebné i papírové ubrousky a sáčky 
Řekněte: „ Ježíš měl radost, že ten malý chlapec nabídl své jídlo ostatním lidem. Ježíš má 
radost, když to dokážeme i my. Když si nenecháváme věci jen pro sebe.  I teď můžeme 
nabídnout nějaké jídlo druhým.“ 
(Dejte dětem něco dobrého a řekněte, ať to nabídnou někomu dalšímu. Třeba rodičům, pokud 
jsou zde.) Znovu zpívejte píseň – The Loaves and the Fishes 
 
M. Předávání hraček 
Potřeby 
-lopatičky a kyblíky (pro polovinu dětí) 
-maličký bazének s pískem 
-drobné umělohmotné hračky 
Řekněte: „Jsou i jiné věci, s kterými se můžeme podělit s ostatními. Mohou to být i hračky, 
které jsou ukryty v písku.“ 
Dejte polovině dětí dětské lopatičky a kyblíky a dovolte jim, aby si několik minut hrály na 
písku. Přitom zpívejte písničku. 
(Alternativní aktivita: Nemáte-li lopatičky a kyblíky, použijte jiné hračky, které si mohou děti 
dávat.) To co najde první skupina dětí v písku, dají dětem druhé skupiny. A potom si vymění 
úlohy. 
 
N. Obdarování 
Potřeby 
-najděte si ještě jednu pro vás dostupnou věc v počtu dětí vaší školky(samolepky, odznaky 
apod. ( Znovu děti veďte k tomu, aby první polovina obdarovala druhou a vyměnily si role) 
Řekněte: „ Také jiné věci můžeme nabídnout , nebo darovat druhým. Teď si dáme _____.  
(Rozdejte drobnosti první polovině dětí, která  obdaruje tu druhou a potom rozdejte druhé 
polovině, která obdaruje první.Každý něco daroval a něco dostal.) Přitom opět zpívejte píseň. 
 
O. Tematická píseň 
Řekněte: „ Ježíš má velkou radost, když si nenecháme věci jen pro sebe, ale dokážeme je 
nabídnout i druhým. To je jeden způsob, jak můžeme dělat dobře všem. Co nás učil náš 
biblický veršíček. Zazpívejme si ho ještě jednou! 
Písnička: Pro každého mám úsměv… 
 
5. Čas pro třídu (volitelný) 
 
1. týden – Košík s chleby a rybami 
Potřeby 
-kulaté papírové tácky z tvrdého papíru 
-nůžky 
-šablonu pro košík, bochánky chleba a rybičky 
V týdnu rozmnožte podle šablony (str. 70) chleby a ryby. Udělejte dost kopií, aby každé dítě 
mohlo dostat dvě ryby a 5 chlebů. Ve třídě potom pomoz dětem udělat jejich košík podle 



vzoru na str. 69  Jsou-li ve třídě rodiče, zapojte je do přípravy. Zhotovte košík a následně 
každé dítě dostane  2 papírové ryby a 5 bochánků chleba a vloží si to do košíku. 
 
2. týden – Malované chleby 
Potřeby 
-vhodný papír pro vystřižení tvaru chleba 
-nůžky 
-houbu nebo molitan 
-barvy 
-věci na umytí po činnosti 
V týdnu .si překopírujte šablonu chleba ( str. 71) na bílý papír (savý, aby zasychala barva). 
Počet ať odpovídá počtu dětí ve třídě.  (Máš-li ve třídě pomocníky z rodičů, můžeš to 
vystřihnout až během programu ve třídě.). Rozstříhejte  na malé kousky (či nějaké tvary) 
houbu, nebo molitan. Ve třídě potom dejte dětem papírový model chleba, kousek  houby. Děti 
budou chléb vybarvovat potiskem a to tak, že svůj kousek houby namočí do barvy a obtisknou 
na papír. 
 
3. týden – Chléb jako dárek                     
Potřeby 
-vystřižené papírové tvary chleba (str.72) 
-silnější dřevěně tyčky 
-lepidlo a nůžky 
-bílý papír s receptem 
Před programem si podle šablony ze str.72 vystřihněte z tvrdého papíru tvar chleba. Jeden  
pro každé dítě. Během programu nalepte  na podklad  recept na upečení chleba. Na zadní 
stranu  napište (přilepte) verš na zapamatování: „ Čiňme dobře všem“. Gal.6,10 
„Chléb“ přilepte na silnější dřevěnou tyčku. Děti se tento výrobek mohou odnést domů a dát  
někomu z rodiny. 
 
4. týden – Ryba z ovesných vloček 
Potřeby 
-nakopírované tvary ryby , jeden pro každé dítě (viz str.68) 
-lepidlo 
-ovesné vločky (obilí, rýže) 
-nůžky 
Před programem nakopírujte a vystřihněte tvary ryby ze str. 68. Jednu pro každé dítě. V době 
programu, za asistence přítomných dospělých, tuto rybu vystřihněte, natřete ji lepidlem a děti 
vytvoří šupiny přilepením ovesných vloček, či zrníček obilí. 
 
5. týden – Dárkový hrníček 
Potřeby 
-papírový pohárek 
-barevné provázky, nebo tkanina na „ucha“ 
-jakékoliv samolepky 
-drobné sladkosti 
 
Vytvořte kyblík z papírového pohárku a to tak, že propíchnete pohárek nahoře na obou 
stranách a provlečete tkaninu, nebo provázek. Ten bude sloužit jako  rukojeť. Děti tento 
kyblík mohou ozdobit samolepkami. Naplňte kyblík sladkostmi a děti si ho mohou vzít domů 
a nabídnout  někomu z příbuzných. 



 
 
Alternativní aktivity  (můžete použít místo kteréhokoliv týdne) 
 
Rybí prstový maňásek 
Potřeby 

- vzor ryby a papíry pro obkreslení 
- nůžky 
- lepidlo, nebo sešívačku 
-    flanel nebo jiný kousky látky pro polepení rybiček 

V týdnu si připravte dostatek kopií ryby ze str. 73, aby každé dítě mohlo mít aspoň jeden. 
S pomocí rodičů vystřihněte během programu pro každé dítě dvě rybičky. Slepte je, nebo 
sešijte sešívačkou ponechte pouze v ocasní části místo pro prst. Rybičky můžete ještě oblepit 
flanelem, nebo nějakou látkou. 
 
Koutek malého občerstvení 
Rozhodnete-li se mít tento měsíc koutek s malým občerstvením, potom navrhujeme použít 
papírové poháry, do kterých můžete vložit crackrové rybičky, piškoty, sušenky, nebo sušené 
ovoce. Samozřejmě podávejte nějakou šťávu k pití. 
 
Biblické aktivity 
Zůstává-li ještě nějaká chvíle, mohou ji rodiny využít opakováním různých aktivit, které 
upevňují téma tohoto měsíce a jsou navrženy  v úvodních aktivitách. 
 
Ukončení 
Řekněte: „  Ježíš chce, abychom se dokázali sdílet s druhými stejně tak, jako to udělal malý 
chlapec, když nabídl druhým svoje jídlo. Zkuste i vy na to pamatovat a  nabídnout v příštím 
týdnu něco druhým lidem. 
(Zakončete krátkou modlitbou podobnou té, která je uvedena následovně.) 
„Pane Ježíši, děkujeme ti i za příběh o malém chlapci, který nabídl svých 5 bochánků a 2 
rybičky. Pomoc nám, abychom si i my nenechávali věci pro sebe, ale dokázali je nabídnout 
druhým.Amen.“ 
 
AKTIVITY – NÁM ĚTY PRO RODIČE 
 
Prostudujte tyto náměty, abyste něco z toho mohli využít v každém dnu. Vyberte ty, které 
jsou nejvhodnější pro rozvoj vašeho dítěte a často je opakujte. 
 
1.Zazpívejte si verš k zapamatování. 
2.Utrhněte ze zahrady květinu a dejte ji spolu s vaším dítětem sousedovi, nebo příteli. 
3.Připravte si nějaké jídlo a zajděte do parku, kde si to sníte. Přitom vyprávějte znovu o tom, 
jak Ježíš použil trochu jídla a nasytil tím velký zástup lidí. 
4.Postavte něco z kostek. Střídejte se se svým dítětem při stavění i rozdělávání kostek. 
5.Udělejte se svým dítětem nějaké malé chleby. (Mohou být i z jiného, třeba buchtového 
těsta). Upečte těstový výrobek a nabídněte svým sousedům, nebo nějakým přátelům. 
6.Sedněte si se svým dítětem na podlahu a kutálejte si s míčem. Přitom říkejte: „Teď jdeme 
do sborečku, a teď jdeme zpátky.“ 
7.Nafoukněte balónek a pinkejte do něj střídavě tak, aby nespadnul na podlahu 
8.Obstarejte si crakry (krekry), které mají formu rybiček a nabízejte si je navzájem. 



9.Podívejte se v pekařství, nebo v obchodě na různé typy chlebů. Kupte si nějaký, který 
neznáte. 
10.Pozvěte některého přítele vašeho dítěte a zahrajte si spolu hru..Veďte své dítě k tomu, aby 
dokázalo nabídnout své hračky. 
11.Dnes se na někoho usmějte. 
12.Ukažte svému dítěti malý krajíc chleba. Zeptejte se, jestli z toho můžete nakrmit hodně 
lidí. Ježíš to dokázal. 
13.Naplánujte si nějaké speciální jídlo a pozvěte na něj někoho.  
14.Nalijte dva poháry vody a potom pět pohárů vody do vany. Přitom můžete hovořit o 5 
chlebech a 2 rybkách. 
15.Zazpívejte si píseň o chlebech a rybách z vašeho zpěvníčku. 
16.Na papír obkreslete tvar ryby. Tvar vystřihněte a vaše dítě může nalepovat šupinky a to 
tak, že namočí prstík do barvy (nebo razítkové podušky) a otiskne na papír. 
(Volte dobře umyvatelné dětské barvičky.) 
17.Vezměte pár ponožek. Budou představovat ryby - dobré jídlo a vložte je do koše. 
18.Udělejte si dvě ryby z balónků, které jen slabě nafouknete. Můžete si s nimi hrát ve vaně. 
19.Vykrojte si z  krajíce chleba tvary dvou rybiček a vzájemně si je  nabídněte. 
20.Upečte si sušenky ve tvary ryby a nabízejte je svým přátelům. 
21.Navštivte nějaký obchod nebo hypermarket, kde se prodávají domácí zvířata a rybičky  a 
pozorujte život ryb. 
22.Dělejte stíny ryb na stěně a to tak, že světlo zastíníte papírovým tvarem ryby. Dovolte ať 
pohyb ryby dělají i vaše děti. 
 
 
 


