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Ezau a Jákob 

/1. Mojţišova, kapitola 25 – 33/ 

Izák mal dvoch synov. Starší Ezau bol drsnejšej  povahy, zaoberal sa 

roľníctvom a chodieval rád na poľovačky. Mladší Jákob  bol tichší a pásol ovce. Izák 

mal radšej Ezaua, matka Rebeka zasa Jákoba.  

V Izákovej rodine mal právo prvorodeného Ezau. Raz si Jákob varil šošovicu. 

Vtedy prišiel Ezau z poľovačky a vraví mu : „Daj mi z toho jedla!“ Jákob odpovedal: 

„Dám ti, ale mi predaj svoje prvorodenecké právo!“ Ezau mu na to odpovedal: 

„Umieram od hladu, načo mi je nejaký majetok a poţehnanie otca, moje prvorodenstvo 

je tvoje. 

Izák na staré dni oslepol. Jedného dňa si zavolal Ezaua a povedal mu: „Syn môj, 

zostarel som a neviem, kedy umriem. Vezmi svoju zbraň a keď niečo ulovíš, priprav 

mi z toho pokrm. Potom ti dám svoje poţehnanie.“ Rebeka počula tento rozhovor. Uţ 

dávno túţila po tom, aby Jákob, nie Ezau, dostal poţehnanie. Len čo Ezau odišiel na 

lov, zabila dve kozliatka, pripravila ich ako divinu a nahovorila Jákoba, aby si šiel 

pýtať poţehnanie. Jákob poslúchol matkinu radu. Aby ho otec nepoznal, natiahol si na 

ruky kozľacie koţky, pretoţe Ezauova koţa bola nahusto porastená chlpmi a  obliekol 

si bratove šaty. Potom predstúpil pred otca a  prosil ho o poţehnanie. Izák mu povedal: 

„Pristúp sem, nech sa presvedčím, či si ty Ezau!“ Keď mu ohmatal ruky, povedal:   

„Hlas je síce Jákobov, ale ruky sú Ezauove.“ Potom si zajedol z  pokrmu  a dal synovi 

poţehnanie. Ezau sa onedlho vrátil z poľovačky. Predstúpil pred otca a prosil 

o poţehnanie. Izák bol prekvapený. Zľakol sa, lebo zbadal, ţe Jákob ho oklamal 

a povedal: „Tvoj brat podvodne odniesol tvoje poţehnanie. Jeho som ustanovil pánom 

nad tebou.“  

Za tento čin Ezau pomýšľal zabiť svojho brata. Jákob na matkinu radu ušiel 

k svojmu strýkovi   Lábanovi do Háranu. Na ceste mal zvláštny sen: Videl rebrík, 

ktorý siahal aţ do neba a po ňom zostupovali a vystupovali anjeli. Zjavil sa mu i Pán 

Boh a prisľúbil mu, ţe z jeho rodu sa narodí vykupiteľ sveta. U Lábana musel Jakub 

slúţiť 14 rokov, aby mohol dostať Lábanovu dcéru Ráchel za manţelku. Po 20 rokoch 

sa vrátil s rodinou a s celým majetkom do Kanánu. Cestou domov sa Jákob začal báť 

a zápasil s Pánom celú noc. Boh ho poţehnal a dal mu meno Izrael. Ezau zabudol na 

svoj hnev a odpustil mu. 
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Aktivity: 

1. Vypíš: 

Hlavné postavy:     .......................................................................................................  

Vedľajšie postavy: ..................................................................................................... .. 

Ktorá z postáv nekonala nesprávne a prečo? 

............................................................................................................................. ........

............................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. ........  

2. Nájdi v texte a podčiarkni, čo znamená slovo prvorodenstvo.  

3. Vypíš slová, ktorým si nerozumel, diskutujte o  nich v skupine. 

..........................................................................................................................  

4. Vylúšti kríţovku. 

. 

1-Izák mal dvoch synov. Starší sa volal.......  

2-Mladší sa volal........  

3-Ich matka sa volala....... 

4- Ezau predal svoje prvorodenstvo za ......  

5- Jákob získal poţehnanie prvorodeného.........  

6-Jákob spáchal........  

7-Ezau chcel Jákoba zabiť, preto odišiel ku ......... 

8- Jákob sa vrátil......  

9- Neskôr Ezau Jákobovi ......... 

/klamstvom, Ezau,  šošovicu,  Rebeka, hriech, Lábanovi, domov, odpustil,  Jákob/ 

5. Reprodukuj dej ústne alebo písomne podľa jednotlivých bodov 

v tajničke. Doplň udalosti, ktoré chýbajú. 

 1              

 2               

 3                

 4                  

 5                   

 6               

 7                  

 8               

 9                  
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6. Vymaľuj na obrázku len to, čo vydáva zvuk. 
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7. Jákob hľadá cestu domov. Vyznač správnu cestu. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hra:  

Jákob a Ezav 

Jeden ţiak  je Ezau, jeden ţiak je Jákob. Určíte si prekáţkovú dráhu. Jákob má 

zaviazané oči šatkou. Úlohou Ezaua je navigovať Jákoba slovnými pokynmi 

/dopredu, rovno, dozadu, vľavo, vpravo.../ tak, aby sa dostal podľa pokynov  do 

určeného cieľa. Úloha je splnená, keď sa Jákob dostane do cieľa.  
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JOZEF 1.časť 

 /Genezis, 1. Mojţišova 29  

Jákob bol Boţí muţ. Odišiel zo svojho rodného kraja a začal bývať 

u svojho príbuzného, matkinho brata – Lábana. 

Lában povedal Jákobovi: „Budeš mi vari zadarmo slúţiť, pretoţe si môj 

príbuzný? Povedz mi, aká bude tvoja odmena?  

 „ Lában mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. Lea 

mala nevýrazné oči, nebola veľmi pekná, kým  Ráchel mala peknú 

postavu a krásnu tvár.  

 Jákob si zamiloval Ráchel a povedal:  

“ Za tvoju mladšiu dcéru budem slúţiť sedem rokov.“ Lában súhlasil 

a tak Jákob slúţil za Ráchel sedem rokov,  ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, 

lebo ju miloval. Keď uţ čas uplynul, Jákob povedal Lábanovi:“ Daj mi teraz Ráchel za 

ţenu.“ 

  Nato Lában zhromaţdil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu.  Večer 

však Jákoba oklamal a miesto Ráchel mu poslal Leu. Jákob  na tento podvod 

prišiel len neskoro. Nešťastný povedal Lábanovi:“ Čo si mi to urobil? Či som u 

teba neslúţil za Ráchel? Prečo si ma oklamal?“  

  Lában mu však odpovedal: „U nás sa to predsa nerobieva, aby sa mladšia 

vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týţdeň s touto a za sluţbu, 

ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších sedem rokov, dáme ti aj druhú.“         

Jákob tak urobil a dokončil  s ňou ten týţdeň.  Potom mu Lában dal svoju dcéru 

Ráchel za ţenu. 

 Jákobovi sa narodilo 12 synov, ale s Ráchel, ktorú miloval, 

mal iba dvoch, Jozefa a Benjamína.  

 

 

 

 

Aktivity: 

1. Porozmýšľaj a napíš, aký hriech urobil Lában. 

................................................................................................................  
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2. Čo si myslíš o klamstve? Aké sú následky klamstva? 

................................................................................................................

................................................................................................................  

3. Ako by si sa zachoval na mieste Jákoba?  

................................................................................................................

...............................................................................................................  

4. Čo ťa v príbehu zaujalo /potešilo, nepáčilo sa ti.../? 

................................................................................................................

......................................................................................... .......................

................................................................................................................  

5. Nájdi  v Biblii veršík o klamstve. Prečítaj ho ostatným. Zapíš si, kde ho 

nájdeš, v ktorej knihe a kapitole...............................................................  

 

Hra 

NIEČO VIDÍM A JE TO ...... /modré, okrúhle, špicaté...../ 

Postup: Hru začína jeden vybraný hráč, ktorý sa rozhliadne po miestnosti a vyberie si 

nejakú farebnú vec viditeľnú zo všetkých strán, nepozerá  sa na ňu a povie: "Niečo 

vidím a je to .... (povie farbu)!" Ostatní sa rozhliadajú a hľadajú daný predmet.  

Kto uhádne, vystrieda hráča, ktorý hru začínal.  

Môţeme hru rozšíriť aj na veci, ktoré nie sú v  miestnosti, ale ich musíme opísať 

viacerými slovami. 

 

Hra 

TORNÁDO 

vek: 7 rokov 

Postup: Pripravíme si lístočky s farbami / písmenami, slovami, symbolmi alebo 

obrázkami/ toľko, koľko máme hráčov. Na povel "CHYTAJ!" vyhodí jeden určený 

ţiak lístočky do vzduchu, kaţdý si chytí jeden a sadne si na zem. Na povel „HĽADAJ“ 

hľadá niekoho, s kým by vytvoril skupinu rovnakej farby (písmená, slová, symboly 

alebo obrázky).  

1.Bod získava skupina, ktorá sa najskôr nájde . 

2.Bod získava skupina, ktorá najskôr splní zadanú úlohu:  
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 Vymyslieť čo najviac slov na farbu, ktorú mali na svojom lístku. 

 Vymyslieť čo najskôr 5 slov na danú farbu – zahrať ich pantomimicky          

pred spoluţiakmi. 

 Napísať rozhovor Jákoba s Lábanom, ako sa dohadujú o sluţbe a odmene 

Jákoba. Prezentovať ho pred spoluţiakmi.  

 Omaľovánka: Priraď mená k tváram,  obrázok a vymaľuj :D.                                               

Prvý nakreslený v poradí je Rúben. 
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Napíš stručný dej príbehu podľa obrázkov. 

 

............................................................................................ .........................................

............................................................................................................................. ........

.................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ........

........................................................................ .............................................................

............................................................................................................................. ........

.............................................................. ....................................................................  

............................................................................................................................. ........

...................................................... ...............................................................................

............................................................................................................................. ........

............................................ .........................................................................................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................   
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...............................................................................  

....................................................................... ........

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

................................................. ..............................

........................................................... ................... 

...............................................................................

.................................................................... .................................................................

............................................................................................................................. ........

.......................................................... ...........................................................................   
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JOZEF 2.časť Predaj do otroctva 

Genezis, 1.Mojţišova, kapitola 38 

 Jákob mal dvanásť synov. Najlepší z nich bol Jozef, 

ktorého otec miloval viac ako ostatných. Na dôkaz veľkej 

lásky dal mu ušiť krásne nové šaty. Bratia mu to závideli 

a hnevali sa naňho. Ešte viac sa naňho nahnevali, keď ţaloval otcovi na nich, ţe 

pri pasení stáda robia zlé skutky.  

  Jozefovi  sa sníval čudný sen, porozprával ho svojim 

bratom aj otcovi.  „Snívalo sa mi, ţe sme viazali snopy 

na poli. Môj snop stál a vaše snopy sa klaňali môjmu 

snopu.“ Bratia sa osopili naňho a pýtali sa: „Vari chceš 

byť naším kráľom, aby sme sa ti klaňali?“                         

A ešte väčšou zlosťou zanevreli naňho.  

 Raz poslal otec Jozefa za bratmi, ktorí pásli stáda na poli 

pri Dotain. Len čo ho bratia zbadali, hovorili si: „Aha, ide 

snár! Poďme, zabime ho!“  

Ale najstarší Ruben radil: „Nezabíjajme ho, ale hoďme ho do 

studne!“  

Bratia s návrhom súhlasili. Keď Jozef prišiel, vyzliekli ho a hodili do 

vyschnutej studne.  

 Onedlho šli tadiaľ neznámi kupci.  Júda prehovoril bratov, 

aby nezabili Jozefa, ale aby im ho predali. A tak predali 

Jozefa Izmaelitom za dvadsať strieborných. Kupci ho 

odviedli do Egypta.  

 Bratia chceli zatajiť svoj zločin, preto rozdriapali Jozefovo 

rúcho, namočili ho do kozľacej krvi a poslali ho otcovi 

s odkazom: „Našli sme Jozefovo rúcho. Iste ho zoţrala divá 

zver.“ Otec si vo veľkom ţiali roztrhol rúcho a  dlho oplakával 

svojho syna.  
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Aktivity: 

Jozef bol dobrý a úprimný, spravodlivý. Mal svojich bratov rád. Bol poslušný, 

pracovitý a vţdy ochotný pomôcť. Veril v Boha a Boh mu prostredníctvom snov 

naznačoval budúcnosť. Hoci všetky sny ukazovali, ţe Jozef bude raz nad bratmi 

vládnuť, on všetky sny vţdy úprimne porozprával svojim bratom. Jeho bratia mu však 

závideli a ţiarlili naňho. 

Aktivity:  

1. Hľadanie vlastností - porovnávame Jozefa a jeho bratov. 

 Vypíš Jozefove dobré vlastnosti do obrázka.  

 Vypíš zlé vlastnosti Jozefových bratov do obrázka okolo Jozefa  /hnev,  závisť,  

klamstvo..../  
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 - Našiel si nejakú podobnú vlastnosť u seba? Zakrúţkuj ju .  

Závisť je veľmi zlá vec, ktorá ničí kamarátstvo. Pôsobí ako čierny záves, ktorý nám 

zahalí pohľad a my nevidíme dobré vlastnosti svojich priateľov. Je dôleţité, aby sme 

sa vyvarovali závisti, aby sme videli krásu dobra ukrytého v kamarátoch a tešili sa 

z nej. 

2. Kreslenie vody 

Vyschnuté studne boli cisterny - veľké nádoby na vodu. V týchto krajinách  málo prší 

a vzácne sú studne s pramenitou vodou. Ľudia zachytávali daţďovú vodu do hlbokých 

jám a zakrývali ich  plochými kameňmi. Keď boli veľké suchá, voda v  jamách vyschla. 

 Napíš, aké podoby vody poznáš? / Dáţď, sneh....potok, more, vodopád, 

studňa....... 

 Napodobni zvukom niektorú podobu vody. 

 Nakreslite na veľký baliaci papier v skupine  rôzne podoby vody. Prezentujte sa 

pred spoluţiakmi. 

Hra:  

MOLEKULY 

Chodíme voľne po priestore triedy, jedno dieťa hovorí čísla. Aké číslo povie, toľkí  sa 

chytíte  za ruky.  Kto je navyše, vypadáva z hry. Potom sa pustíte a hra sa opakuje.  

Hra:                                                                                                                             

RADY 

Postup: Dôleţité je, aby ste sa rýchlo dohodli (pri veľkom počte ţiakov  moţnosť 

rozdeliť na 2 - 3 skupiny), musíte sa  čo najrýchlejšie zoradiť:  

"Urob rýchlo rad..." 

- podľa veľkosti, 

- podľa abecedy (krstné mená, inokedy priezviská),  

- podľa počtu písmen v krstnom mene,  

- podľa dĺţky vlasov, 

- podľa počtu gombíkov na oblečení, 

- podľa farby oblečenia, 

- podľa farby očí, 

- podľa farby vlasov. 
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JOZEF 3.časť - V otroctve u  Putifara  

Genezis, 1.Mojţišova 39 

 V Egypte kúpil Jozefa Putifar, veliteľ faraónovej telesnej 

stráţe. Ten si Jozefa obľúbil pre jeho múdrosť a cnostný 

ţivot. Ustanovil ho za správcu nad celým domom. Rýchlo 

zistil, ţe s Jozefom prišlo do jeho domu poţehnanie. Po 

čase Putifarova manţelka chcela zviesť Jozefa na hriech. Jozef však v dobrom 

vytrval, lebo si pomyslel: „Ako by som mohol spáchať takú zlú vec pred Pánom 

Bohom ?“ Ale zlá ţena sa mu vypomstila. Ţalovala svojmu muţovi na Jozefa, 

ţe ju navádzal na hriech. Putifar jej uveril a  dal ho uväzniť v ťaţkom ţalári.  

 Pán Boh však neopustil Jozefa ani v ţalári. Dozorca väzňov skoro spoznal jeho 

srdce, obetavosť, usilovnosť, a preto si ho veľmi váţil.  

 

 Po čase sa do ţalára dostali dvaja kráľovskí  úradníci: hlavný 

čašník a hlavný pekár. Istej noci obaja mali zvláštne sny 

a nevedeli si ich vysvetliť. Jozef s  Boţou pomocou im 

vysvetlil sny a povedal: „Pekár zomrie a čašník príde na 

svoje bývalé miesto.“ Čašníka prosil, 

aby sa prihovoril zaňho u faraóna, lebo 

nevinne trpí v ţalári. Tretieho dňa slávil 

faraón svoje narodeniny. Čašníka 

povolal na jeho predošlé miesto, ale 

pekára dal usmrtiť, ako to Jozef predpovedal. Čašníkovi sa dobre  vodilo, a tak 

na Jozefa zabudol. Jozef trávil ďalší čas nevinne v ţalári. 

 O dva roky mal faraón podivný sen. Z rieky Níl vyšlo sedem tučných kráv 

a pásli sa na brehu. Za nimi vyšlo sedem chudých kráv a  zoţrali tie tučné. 

Potom vyrástlo na jednom steble sedem plných klasov 

a za nimi sedem prázdnych. 

Prázdne prehltli tie plné.  

Faraón povolal všetkých egyptských 

mudrcov a snárov, aby mu vyloţili sny, ale nevedeli. Vtedy si 
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spomenul hlavný čašník na Jozefa a odporúčal ho kráľovi. Faraón rozkázal priviesť 

Jozefa a rozpovedal mu sny. Jozef s Boţou pomocou vyloţil sny takto: „Sedem 

tučných kráv a sedem plných klasov znamená sedem úrodných rokov. Sedem chudých 

kráv a sedem prázdnych klasov je sedem neúrodných rokov, ktoré prídu po siedmych 

úrodných. V tom čase bude v celej zemi veľká bieda a hlad. Preto si vyhľadaj múdreho 

muţa, ktorý by zhromaţdil obilie z úrodných rokov na dobu neúrody, aby Egypt a celá 

zem nezahynula hladom. 

 Táto rada sa faraónovi zapáčila. Hneď vymenoval Jozefa za správcu nad celou 

egyptskou zemou. Sňal prsteň zo svojej ruky a dal ho Jozefovi. Obliekol ho         

do drahocenného rúcha a na krk mu zavesil zlatú reťaz. Potom ho dal voziť 

v kráľovskom voze. Ľud ho nadšene pozdravoval ako záchrancu celej zeme.  

AKTIVITY: 

1. Tajnička:  

 

 

 

 

 

 

 

1 Ako sa volala Jozefova matka?  / zakrúţkuj štvrté písmeno 

2 Doplň jedného z Jozefových bratov – Ruben, Simeon, Lévi, Zabulon, Isachar, , 

Gad, Aser, Neftali /zakrúţkuj prvé písmeno 

3 Aký dar mal Jozef? Čo vedel vykladať, vysvetľovať?   /zakrúţkuj tretie písmeno 

4 Čo mu daroval otec? /zakrúţkuj prvé písmeno 

5 Čím sa stal Jozef, keď ho bratia predali do cudzej krajiny?  / zakrúţkuj druhé 

písmeno 

                                                                                                                         (plášť sny Gad Ráchel otrokom) 

Čo má Jozef spoločné so slovom, ktoré ti vyšlo?  /napíš svojimi slovami/ 

............................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. ........

................................................................... ..................................................................  

1            

2               

3             

4               

5               
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2. Zhotovovanie reťaze, ktorú dostal Jozef od faraóna  

Faraón si Jozefa nesmierne váţil pre jeho múdrosť a  dobrotu. Vyznamenal 

ho preto svojou pečaťou, ktorú nosil na krku a  ktorá bola znakom jeho 

výnimočnosti. 

Dobré vlastnosti sú darom od Boha. Prostredníctvom nich môţeme slúţiť 

druhým a konať dobré skutky. Pritom naše dobro, ak robíme niečo pre                         

                iných s láskou, nikdy nezostane bez odmeny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jednu stranu píšeme dobré vlastnosti, na druhú dokresľujeme /lepíme/ obrázok 

podľa fantázie. 

 

 

-Nastriháme pásiky, asi pol cm šírky, zlepujeme ako vianočnú reťaz.                                  

 -Urobíme dierku, uviaţeme vlnou alebo nalepíme. 



19 

 

3. Napíš vlastnými slovami, čo znázorňujú obrázky.  Vymaľuj si ich. 

 

.................................................................................

.................................................................. ...............
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.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

............................................. ....................................  
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................................................................. ... 
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....................................................................................
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....................................................................................

....................................................................................
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JOZEF 4.časť  Stretnutie s bratmi a otcom  

Genezis, 1. Mojţišova, kapitola 42 

 V zemi Kanán, kde býval Jákob so svojimi synmi, nastal tieţ veľký hlad. Jákob 

povedal svojim synom: “ Hľa, počul som, ţe je obilie v Egypte. Choďte tam a 

kúpte nám odtiaľ obilia. Budeme mať čo jesť a nezomrieme od hladu. A tak    

odišlo dolu desať Jozefových bratov, aby nakúpili obilie. Benjamína, 

najmladšieho Jozefovho  brata, Jákob nepustil, lebo sa o neho bál. 

 Jozef bol vladárom v Egypte. Predával obilie všetkému ľudu 

zeme. Keď prišli jeho bratia, poklonili sa mu tvárou k zemi. 

Jozef ich hneď spoznal, ale sa robil, ţe ich nepozná: Spýtal 

sa ich: „Odkiaľ ste prišli? „ 

           “Prišli sme z Kananejskej zeme, aby sme nakúpili potravín.“       

– odpovedali mu bratia.  

-Nie, vy ste vyzvedači;  prišli ste špehovať! – obvinil ich Jozef.  

 Ale oni sa bránili : „Nie tak, môj pane, tvoji sluţobníci naozaj  prišli nakúpiť 

potravín.   Sme statoční ľudia; nikdy sme neboli vyzvedačmi. Sme bratia, synovia jed-

ného muţa, bývame v Kanáne. Najmladší z nás ostal s naším otcom a jedného brata 

niet. 

„Dobre“, povedal Jozef, - neodídete odtiaľto, len ak mi sem privediete vášho  

najmladšieho brata. Ak ste statoční ľudia, jeden váš brat zostane uväznený v mojom 

dome a vy sa vrátite aj so svojím bratom. Potom Jozef zobral Simeona, zviazal ho pred 

ich očami a bratia odišli pre Benjamína. Keď prišli k Jákobovi, svojmu otcovi, 

porozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. Otec plakal a  nepustil Benjamína, lebo sa 

o neho veľmi bál. Ale keď sa minula potrava, ktorú  doniesli z Egypta a znova  nemali 

čo jesť, Jákob sa rozhodol, ţe prepustí Benjamína. Keď sa potom bratia znova stretli s 

Jozefom, doniesli mu dary  a klaňali sa mu k zemi tak, ako to Jozef videl vo svojich 

snoch. 

Jozef sa uţ ďalej nemohol udrţať a zvolal:“ Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali 

do Egypta! Či ešte ţije môj otec?“ - a vypukol v hlasitý plač. 

Jeho bratia mu nemohli odpovedať, lebo sa báli, ţe ich potrestá za to, čo mu pred 

mnohými rokmi urobili. Ale Jozef riekol svojim bratom: „Noţe, pristúpte ku mne!  

Nebojte sa ma, ja sa na vás nehnevám, lebo pre zachovanie vášho i môjho ţivota ma 
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Boh poslal do Egypta. Ponáhľajte sa a choďte k môjmu otcovi. Povedzte mu, ţe ţijem 

a chcem, aby sa on aj s vami presťahoval do Egypta.“ A tak sa Jákob znova stretol so 

svojím synom Jozefom a spoločne naţívali dlhé roky.  

Faraón si Jozefa nesmierne váţil pre jeho múdrosť a  dobrotu. Vyznamenal ho preto 

svojou pečaťou, ktorú nosil na krku a ktorá bola znakom jeho výnimočnosti. 

 

AKTIVITY 

1. Obrázková komunikácia 

 Poukladajte obrázky na zem podľa deja od prvej časti aţ po štvrtú časť. 

 Poloţ k obrázku, o ktorom chceš niečo porozprávať, svoje pero. 

 Diskutujte o obrázkoch. 

 Zahrajte si podľa jednotlivých obrázkov krátke divadielko.  

 

● Dobré vlastnosti sú darom od Boha. Prostredníctvom nich môţeme slúţiť 

druhým a konať dobré skutky. Pritom naše dobro, ak robíme niečo pre iných 

s láskou, nikdy nezostane bez odmeny. 

2. Tričko dobrých vlastností 

/Doniesť si jednofarebné tričko alebo košeľu, šatku, čiapku... z domu./  

 Napíšte si navzájom na donesené oblečenie dobré vlastnosti, prípadne nakreslite 

obrázok, ktorý vystihuje spoluţiaka, ktorému kreslíte na oblečenie. 

 Prezentujte svoje oblečenie dotvorené spoluţiakmi.  

 Nechajte si ho oblečené počas celého dňa, bude vám pripomínať 

a povzbudzovať vás  v tom, v čom ste dobrí. 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL 
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 Divadielko na Vianočnú akadémiu 

Rozprávač:   

Vianoce sú sviatky, ktorými si pripomíname, ţe Boh poslal svojho syna –  

Jeţiša Krista na Zem, aby kaţdý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal ţivot večný.  

Chceme Vám priblíţiť  biblický príbeh, ktorý hovorí o kráľovi, ktorý miloval Boha                                                      

a On - Boh, sa zato o neho vţdy postaral tak, ako sa stará o všetky svoje deti. 

O kráľovi Šalamúnovi 

Rozprávač:  Dávid sa stal kráľom Izraela. Narodili sa mu synovia a dcéry. Keď 

zomieral, poţehnal za kráľa miesto seba svojho syna Šalamúna. Šalamún sa chcel       

o celý izraelský národ dobre postarať, lenţe bol príliš mladý, nevedel kraľovať. Kráľ 

musí byť múdry a rozumný. Preto bol plný obáv a napätia.  

Šalamún : 

-/prichádza na javisko a nahlas rozmýšľa/  

- Tak, ja som kráľ…..kráľ Šalamún…hm, pekne to znie, ale čo všetko sa za tým 

skrýva! Dobre viem, aké náročné je kraľovanie. Môj otec Dávid bol úţasný 

kráľ….keby som sa mu aspoň trochu vyrovnal.  

-/Pozrie  do neba a zvolá/ 

- Boţe môj, nenechávaj ma v tom samého. Potrebujem  Tvoju pomoc, ozvi sa mi               

z nebies……./čaká/…..pohliadni na moju obeť, ktorú som ti dnes doniesol………uţ 

som z toho zúfania unavený…./sadá na stoličku a zaspáva/ 

Boţí hlas: Šalamún,……… Šalamún. 

Šalamún: /zdvihne hlavu a obzerá sa na všetky strany. Nikoho nevidí, znova si sadne 

do kresla a zaspáva/  

Boţí hlas: Šalamún! /Šalamún sa preberie, otvorí oči, pozerá, skadiaľ  ide ten hlas./  -

--Niečo ti dám. Môţeš si vybrať, čo len chceš. Ţiadaj a dostaneš to. 

Šalamún: Boţe môj, urobil si ma kráľom nad Izraelom, no ja som len malé dieťa. 

Neviem, ako mám kraľovať. Prosím Ťa, daj mi múdre srdce, aby som bol dobrým 

kráľom, aby som spravodlivo súdil Tvoj ľud.  

Boţí hlas: Dobre si si vybral, Šalamún. Budeš taký múdry, ako ešte nikto pred tebou. 

Ale k tomu ti dám i bohatstvo, slávu a dlhý ţivot, lebo si skromne ţiadal.  

 /zobudí sa  a vstáva/ 
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Uţ nemám strach ? /hovorí tak prekvapene, potom víťazne a natešene  zvolá/  

Uţ nemám strach z kraľovania!!! Boh ma obdaril múdrosťou! Haleluja, haleluja! 

/Prichádza ľud za kráľom Šalamúnom, vojaci ho zastavujú/  

Vojaci: Kde ste sa vybrali? 

Ţena 1: Ku kráľovi Šalamúnovi, chceme, aby nás rozsúdil. 

/Ţena 2, má na rukách dieťa/ 

Vojak 2: Počkajte chvíľu ! /ide za sluhom/  

-Ohlás kráľovi Šalamúnovi návštevu poddaných.  

Sluha: /sluha ide za kráľom/ 

-Kráľ Šalamún! /ukloní sa/ Prepáč, ţe ťa vyrušujem, ale prišiel ľud, aby si. rozsúdil 

súd.  

Šalamún :Pustite ich ďalej!  

Sluha:/prichádza ku -vojakom a dá pokyn, ţe ich môţu pustiť ďalej/  

Vojak 2: Môţete predstúpiť pred kráľa. 

Ľud:/vchádza, sadá si, pred kráľa predstupujú obidve ţeny/  

Ţena 1: /kričí/ -To ţivé dieťa patrí mne!!! 

Šalamún : Počkajte, pomaly! 

Ţena 2: Ach, kráľ Šalamún, ona aj bývame v jednom dome. Spíme v jednej izbe 

a kaţdá  máme jedno dieťa. Ale dnes v noci zomrelo jedno dieťa. Kráľu, JEJ dieťa 

zomrelo!!! Mŕtve dieťa je jej a ţivé moje!!!  

Ţena 1: Nie! Ţivé je moje a mŕtve je jej! Ja chcem svoje dieťa, lebo ja som jeho 

matka!  

Šalamún:  Tak vy chcete obidve ţivé dieťa?  

Obidve ţeny: Áno, kráľ Šalamún!  

Šalamún : Dobre teda. Keď tak veľmi chcete to dieťa obidve, tak toto ţivé dieťa 

rozsekneme na polovicu a kaţdá si jednu vezme. 

Sluha!  

Sluha: Áno, pán kráľ, čo si praješ?  

Šalamún : Zober to dieťa a rozsekni ho na polovicu.  

Sluha: Rozseknúť na poly????! 

Šalamún : Áno, tak ako som prikázal!  
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Sluha: /zoberie dieťa z náručia ţeny, zdvihne ho do výšky a zdvihne nad jeho hlavu 

meč / V tom ţena 1 začne plakať, hodí sa k Šalamúnovým nohám a kričí/  

Ţena 1: Nerob to, nerob to, kráľ Šalamún! Radšej ho daj tej druhej, len nech ostane   

moje dieťa ţivé!!! 

Ţena 2: Len ho rozsekni, aspoň nebude mať nikto nič!  

Šalamún: Sluha, daj to dieťa prvej ţene, pretoţe ona je jeho matka - ona ho má  

naozaj rada. TO je jeho matka!  

Ţena 1: Ďakujem, kráľ Šalamún, si múdry a dobrý kráľ. 

Ţena 2: /Zvesí hlavu a smutne odchádza preč/  

Ľud: Kráľ Šalamún je múdry a spravodlivý kráľ! Aký je múdry a spravodlivý!! 

Rozprávač:  

Šalamún dlho kraľoval. Dobre sa staral o svoj národ. Ale nebol najlepší zo všetkých 

kráľov. Neskôr prišiel iný kráľ, ktorý bol omnoho múdrejší. Postaral sa o ľudí lepšie 

ako Šalamún. 

 Je to Jeţiš Kristus, tento Kráľ ţije aj DNES!  
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Dávid a Goliáš 

 

Rozprávač:  

Dávid bol mladý muţ, mládenček útlej postavy, ktorý pásol stádo oviec svojho otca 

a bol najmladším z ôsmich bratov. Chodil s Bohom a spoliehal sa na Boţiu pomoc. 

Keď Izraelci vyhlásili Filištíncom vojnu, traja z  jeho bratov sa pridali k Saulovmu 

vojsku. Dávid však zostal doma.  

Otec: „Dávid, potrebujem tvoju pomoc. Pôjdeš navštíviť kráľovský tábor a  zistíš, ako 

sa majú tvoji bratia. Či sú ţiví a zdraví.“  

Rozprávač:  

A tak včasráno Dávid vstal, ovce zveril stráţnemu, zbalil sa a šiel, ako mu prikázal 

Izai, jeho otec. Cestou si nazbieral kamienkov do praku, vytešoval sa krásami prírody, 

aţ nakoniec  prišiel k vozovým hradbám a našiel svojich bratov. 

Bratia: „Aha, Dávid, čo tu robíš?“/prekvapene/ 

Dávid: „ Poslal ma otec za vami zistiť, ako sa máte.“ 

Rozprávač:  

V tom, ako sa začali rozprávať, nastal medzi izraelskými vojakmi zmätok.   

Z bojového šíku Filištíncov  vystúpil obor menom Goliáš z Gatu. Vykrikoval tieto 

slová : 

Goliáš: „Hej, vy hŕstka Izraelova, vy malé nič. Čo tu chcete? S nami bojovať? 

/posmešne vykrikuje/ Prečo nastupujete do boja? Vyberte si muţa a nech zostúpi ku 

mne! Ak bude vládať bojovať so mnou a porazí ma, budeme vašimi sluhami, ale ak ho 

premôţem a porazím ja, budete vy našimi sluhami a budete nám slúţiť."  

Rozprávač:  

Keď Saul a celý Izrael počuli tieto slová Filištínca, naľakali sa a veľmi sa báli.  

Skľúčené izraelské vojsko akoby stratilo všetku odvahu. Jeden druhému vraveli:  

Izraelský vojaci: „Či ste videli toho muţa, ktorý k nám prehovoril? Vystupoval na to, 

aby hanil Izrael.“ 

Dávid:: „Kto je ten neobrezaný Filištínec, čo potupoval šíky ţivého Boha?“  

Izraelský vojaci: „Vystupuje ako filištínsky hrdina, uráţlivo tupí Izraelcov. Uţ celé 

dni nás vyzýva k boju proti nemu, ale  nikto z nás sa neodvaţuje bojovať s ním.“ 
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Rozprávač: Dávid videl, ţe Izraelcov tiesni strach.  Zahanbený a roztrpčený zvolal  

Dávid: Hej ty Filištínec, čo potupuješ šíky ţivého Boha?“  JA pôjdem s  tebou 

bojovať.“  

Rozprávač: Keď najstarší Dávidov brat Eliáb počul tieto slová, nahnevane povedal: 

Eliáb :„Načo si sem prišiel? Čo sa nestaráš o  svoje ovce? Choď domov k nášmu otcovi 

a nestaraj sa do chlapských vecí!“  

Rozprávač: Dávid odpovedal slušne, ale rázne:  

Dávid: „Čoţe som urobil zlé? Musíme skoncovať s  tým Filištíncom aj s celým jeho 

vojskom. Nemôţeme ho nechať potupovať česť Boha a jeho izraelského ľudu!  

Rozprávač: O Dávidovom výroku sa dopočul kráľ Saul. Dal si toho  mladíka zavolať. 

Saul: „Čo za chýry sa to ku mne dostali? Ty chceš bojovať s  Goliášom? Veď si iba 

mládenček, nevieš bojovať!!!“ 

Dávid: „Môj kráľu, nech ťa nemýli moja mladosť a neznalosť. Som iba pastier, ale 

dobrý pastier. Neraz som musel chrániť svoje ovce a vytrhnúť ich z pazúrov medveďa. 

Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma aj z ruky 

toho Filištínca.  

Saul: „Choď teda a Boh bude s tebou!“  

Rozprávač: Aj keď Saul Dávidovi dovolil, aby Goliášovu výzvu prijal, nedúfal, ţe sa 

mu podarí zvíťaziť. Dal Dávidovi vlastné brnenie a kráľovskú výzbroj, ale v tom 

Dávid nevedel bojovať. Zobral si vlastnú výstroj - palicu, pastiersku kapsu a obyčajný 

prak. Z potoka vybral pár okruţliakov, dal si ich do kapsy a s prakom v ruke šiel proti 

Filištíncovi.  

Obor smelo vykročil v očakávaní, ţe sa stretne s najsilnejším bojovníkom Izraela. Jeho 

zbrojnoš kráčal pred ním a Goliáš vyzeral tak sebavedome, akoby mu nikto nemohol 

odolať. Keď sa priblíţil k Dávidovi, videl mládenca , či skôr chlapca. 

Goliáš bol pri pohľade na Dávida veľmi prekvapený.  

Nahnevane zakričal: 

Goliáš: „Či som ja pes, ţe ideš proti mne s palicou? Len poď ku mne, nech dám tvoje 

telo nebeskému. vtáctvu a poľnej zveri.“ 

Dávid: „Ty prichádzaš ku mne s mečom, kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v 

mene Hospodina, Boha izraelských šíkov, ktorého si ty potupoval. Dnes ťa Boh vydá 

do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu, aby celá zem poznala, ţe je Boh                             
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v Izraeli a aby sa celé toto zhromaţdenie dozvedelo, ţe nevyslobodzuje mečom 

a kopijou. Toto je boj Boha Izraela. On vás vydá do našich rúk!“ 

Rozprávač: Vtom Dávid siahol rukou do kapsy, vybral kameň, /podľa rozprávača 

Dávid robí/ vystrelil ho z praku a udrel Filištínca priamo do stredu  čela ; /naznačenie 

strieľania z praku/  kameň sa obrovi vrazil do čela, takţe padol tvárou na zem“/Goliáš 

padá k zemi./  

Obe nepriateľské vojská uţasli. Všetci boli presvedčení, ţe padne Dávid, ale zrazu bol 

na zemi obrovský Goliáš. V tábore Izraelcov sa ozývali jasavé výkriky víťazstva.  

/izraelskí vojaci kričia od radosti, Filištíni sa dajú na útek, Izraelci ich prenasledujú 

a šermujú mečmi/ Tak Boh  pomohol Izraelcom vybojovať jeden z mnohých bojov. Aj 

v našom ţivote je mnoho bojov, záleţí len na nás, či do nich pozveme Pána Jeţiša 

a prijmeme víťazstvá v mocnom mene JEŢIŠ. 
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NÁJDENÝ POKLAD 

I. 

Vianoce nesú zo sebou veľké a krásne posolstvo. My sme Vám ho prišli 

zvestovať krátkou scénkou, pretoţe túţime, aby ste aj vy poznali ten veľký dar, ktorý 

nám daroval Boh v podobe svojho syna, JEŢIŠA KRISTA.  

/Dedko s babkou kráčajú a rozprávajú sa/  

DEDKO: Jáj babka, akosi rýchlo nám ten ţivot preteká pomedzi prsty. 

BABKA: Veru, dedko, veru. Všetko sa nám to zmenilo, akoby sa svet zbláznil. 

Zapnem televízor, samé neuveriteľné stroje, roboty....katastróóóóófy..............a ten 

interment. 

DEDKO: Ale, babka - internet... 

BABKA: No, veď vravím interment. Neuveriteľné...  

DEDKO: Vraj, všetko nájdete na nete. 

BABKA: Kde?  

DEDKO: Na nete 

BABKA: A to je zas čo? 

DEDKO No ten internet tak volajú. No, a  ja som ho hľadal celý deň a  nenašiel som 

ho.  

/prebehne okolo nich chlapec, buchne dedkovi do palice, palica spadne na zem 

a chlapec beţí preč/ 

Ty loptoš jeden, to ťa kto takto naučil!!!!  

CHLAPEC 1: ULICA!!!!! 

BABKA: No teda, dedko, videl si to!!! Tak o tomto svete rozprávame. 

Jáj smutný svet, smutný. To my sme si krajšie ţili. Babka, spomínaš na ten náš hit? 

/spievajú krátky úryvok/ DEDINKA v Údolí srdce ma zabolí ,  keď na teba 

spomínam..,  

BABKA: Jáj krásne časy..... 

/Ako sa rozprávajú, ide okolo dievčatko, zoberie spadnutú palicu a  podáva  ju dedkovi 

s babkou/. 

Dobrý deň! Prepáčte, ţe vás vyrušujem, nie je toto vaša palica? Nech sa páči/podáva 

ju/, asi ste ju stratili. 
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/Dedko s babkou na ňu pozerajú s otvorenými ústami a kým sa spamätajú, dievčatko 

odchádza./ 

DEDKO: /za ňou zavolá/    A to ťa kto naučil?  

DIEVČATKO:/zavolá/ JEŢIŠ !!!!!!!!  

BABKA s DEDKOM: /Pozrú sa na seba a spolu sa spýtajú / 

-A to je kto??? 

BABKA: Dedko, videl si to? 

DEDKO: To bolo zjavenie a s akou láskou?  

DEDKO: Vidieť som videl, ale neviem, kto je Jeţiš. Nuţ, musí to byť zaujímavý 

človek. Babka, času máme dosť, uţ sme na dôchodku, poďme ho pohľadať, to bude 

niekto ešte z našej doby, keď učí deti takto sa správať. Moţno ten svet má šancu 

zachrániť sa. 

/Dedko s babkou odchádzajú, miesto nich prichádzajú deti, sedia v  kruhu na zemi 

a spievajú./ 

II. 

/:Keď viem, ţe Jeţiš pre mňa zomieral, 

Ja nemôţem uţ nikdy späť, haleluja :/ 

Nie, nie, nie, nie, nie, ja nemôţem uţ nikdy späť./ 

BABKA: Počuješ, dedko, ţe JEŢIŠ, títo ho poznajú.  

DEDKO: O kom to tu, dietky, spievate? 

DETI: O JEŢIŠOVI  KRISTOVI. 

BABKA s DEDKOM: -A to je kto??? 

DETI: /volajú po jednom/ 

- Priateľ 

- Záchranca 

- Spasiteľ 

- Cesta do neba 

- Pán Pánov 

- Láska.... 

Fíha, to všetko je jeden človek? Vravel som , babka, ţe je to zaujímavý človek.  

DIEVČATKO: /postaví sa/ ON nie je človek, On je Boţí Syn.  

Prišiel na našu Zem ako človek, aby zomrel za kaţdého z nás, lebo nás miluje.  
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DEDKO: ZOMREL??? To je smutné, ţe zomrel, my sme sa ho vybrali hľadať. Poď 

babka, ideme domov. /zvesia hlavy a odchádzajú, smutne, pomaly/ 

DIEVČATKO: Počkajte!, čo to robíte?, On ŢIJE!!!!!! 

BABKA: Jablká, hrušky! Tak zomrel, či ţije? Netrápte nás.  

DIEVČATKO: Samozrejme, ţe ţije!!!! 

CHLAPEC: Najskôr však zomrel na kríţi za naše hriechy.  

Poslal ho Otecko Boh, aby kaţdý, kto verí v  neho nezahynul, ale mal ţivot  večný.  

Pre jeho smrť sú nám naše hriechy odpustené a môţeme prísť do neba!!! 

DIEVČATKO: A na tretí deň ho Boh vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi vedľa seba. 

BABKA: Tak predsa ţije, počuješ dedko???  A ako ste ho  spoznali?  

DIEVČATKO: To je jednoduché, dá sa poznať kaţdému, kto po ňom túţi a  pozve ho 

do svojho srdca. Stačí jednoduchá modlitba: vyznať mu svoje hriechy a  povedať, ţe 

chcete, aby bol Vaším Pánom, Priateľom, Spasiteľom.....  

BABKA: Áno, áno, to chceme. A vy ho všetci máte vo svojom srdiečku?  

DETI: /nahlas zakričia/ VŠETCI!!!!!!!!!!!!!! 

/postavia sa a spievajú spolu všetci pieseň „Keď viem, čo Jeţiš pre mňa vykonal“/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


