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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:
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biblické příběhy pro děti

Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ
člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého,
hezkého a silného? 

bůh řekl Samuelovi, aby šel do betléma,
protože za nového krále vybral jednoho 
z Jišajových synů. Samuel byl prorok –
sděloval lidu to, co jim chtěl říct bůh!

O: Jak se jmenoval prorok? S __ __ __ __ __ 

O: Kam ho bůh poslal? Do b __ __ __ __ __ __

Když Samuel uviděl prvního Jišajova syna
– Eliaba, který byl urostlý a hezký, řekl si:
„To musí být on, koho bůh vybral.“ 

Ale bůh mu řekl: „Člověk se dívá 
na zevnějšek, hospodin se dívá na srdce.“
Eliab tedy nebyl ten správný.

1. Příběh Vyvolení krále
Přečti si:

1. Samuelova 
16,1-13

Klíčový verš:
1. Samuelova 16,7
Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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O: Co řekl Bůh Samuelovi?

„Č__ __ __ __ __ se dívá na z__ __ __ __ __ __ __ __, 

h__ __ __ __ __ __ __ se dívá na s __ __ __ __."

Samuel potom uviděl druhého syna – Abinadaba. „Ani jeho si hospodin nevybral,“ řekl Samuel.
Jišaj postupně povolal svých sedm synů. Samuel však řekl: „hospodin si nikoho z nich
nevybral."

O: Kolik Jišajových synů Samuel zatím viděl? Zakroužkuj správnou odpověď:

1        3        5        7        9

Ubohý Samuel si musel říkat, že udělal chybu!
Po chvíli však zjistil, že existuje ještě jeden Jišajův
syn. David zrovna na polích pásl ovce.

„Pošli pro něj!" řekl Samuel.

Jakmile se David objevil, řekl bůh: „To je on."

Samuel vylil na Davidovu hlavu olej, což bylo
znamení, že se jednoho dne stane novým králem.

O: Doplň správné odpovědi do slovní doplňovačky:

1. David byl na __ __ __ __ , než ho Samuel zavolal.

2. David se staral o otcovy __ __ __ __ .

3. Samuel šel do betléma, aby pomazal nového

__ __ __ __ __. 

4. Koho hospodin vybral, aby se stal novým králem? 

__ __ __ __ __ __ 

bůh vybral Davida, protože věděl, jaký skutečně je. Když my pohlížíme na lidi, jsme schopni
vidět pouze jejich zevnějšek. 

I když se podíváme na rentgenový snímek, nemůžeme vidět, co si lidé myslí. Jen bůh vidí, co je
v našem srdci a jací skutečně jsme.

CELKEM:
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biblické příběhy pro děti

Izraelité měli problém. byli ve válce s Filištíny.
Výsledek bitvy se měl rozhodnout soubojem
jednoho Filištína a jednoho Izraelity.

háček byl v tom, že muž, který měl bojovat 
za Filištíny, byl obr - Goliáš. Měřil skoro tři
metry! Kdo z Izraelců se odváží utkat se s ním? 

Filištínské šiky byly na jednom kopci a
izraelské na druhém. Uprostřed nich bylo
údolí.

O: Doplň chybějící písmena:

Kdo bojoval proti Izraelitům?

F __ __ __ __ __ __ __ __

Jméno obra na jejich straně - 

G__ __ __ __ __

Každý den Goliáš slovně útočil na Izraelity, aby poslali muže, který by za ně bojoval.
Pokaždé, když ho Izraelité slyšeli, roztřásli se strachy, včetně krále Saula. Slíbil velikou
odměnu tomu, kdo bude s Goliášem bojovat.

V betlémě se David staral o ovce. Tři z jeho bratrů se účastnili bitvy. 

O: Co dělal David?

S __ __ __ __ __ se o o __ __ __.

2. Příběh boj s Goliášem
Přečti si:

1. Samuelova 
17,1-31

Klíčový verš:
1. Samuelova

17,26
Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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CELKEM:

Jednoho dne poslal otec Davida, aby se šel podívat, jak se daří bratrům.

Když David dorazil na bitevní pole, slyšel, jak Goliáš křičí na Izraelity, aby vyslali muže k boji.

Všichni Izraelité byli zděšeni. David jim položil několik otázek. Šokovalo ho, že nikdo nechce
s Goliášem bojovat.

O: Označ pravdivé výroky fajfkou a nepravdivé křížkem:

David slyšel, jak Goliáš řve na Izraelity. ❏

Jeden z Davidových bratrů se nabídl, že bude s Goliášem bojovat.          ❏

Všichni Izraelci se báli. ❏

David se rozhodl vrátit se zpět ke svému stádu. ❏

O: Vybarvi obrázek Goliáše a Davidova slova:

„Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky

živého Boha?”
1. Samuelova 17,26b

Když izraelský král uslyšel, co David říká, nechal pro něj poslat.
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Mladý chlapec chce bojovat s obrovským Goliášem! Dokážeš si
představit, co by na to řekly noviny?

Když král Saul uslyšel, co David říká, poslal pro něj.

O: Doplň samohlásky (a,e,i,o,u) do následující věty a zjistíš,
co David králi řekl:

„P __ j d __   __   b__ d __   s   n__m     b__ j__ v__ t .“  

Saul si myslel, že David je moc mladý na to, aby bojoval 
s Goliášem. David byl však na nebezpečí zvyklý. Vyprávěl Saulovi
o nástrahách života pastýře. bůh mu pomohl, aby dokázal
ochránit ovce od útoků divokých zvířat. řekl: „Tvůj služebník už
zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne
stejně.“

O: Kdo zachránil Davida před lvem a medvědem? 
Podtrhni správné slovo:

bůh          Saul          Goliáš

Saul potom řekl: „Tak tedy jdi, kéž je hospodin s tebou!" Navrhl Davidovi, aby si vzal
jeho královskou výzbroj, ale ta mu byla příliš velká. David ji sundal. Potom si z potoka
vybral pět oblázků, vzal svou hůl a prak a šel bojovat s Goliášem.

O: Vybarvi předmět, který si David vzal na souboj s Goliášem:

štít helma prak                meč

3. Příběh Goliášova porážka
Přečti si:

1. Samuelova 
17,32-51

Klíčový verš:
1. Samuelova

17,47
Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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CELKEM:

Když Goliáš uviděl přicházejícího Davida, rozhodně
ho nenapadlo, že mu hrozí nějaké nebezpečí. David
mu řekl: „Já jdu proti tobě ve jménu hospodina
zástupů.“

Zatímco Goliáš vyrazil naproti Davidovi, David sáhl
do mošny, vzal si jeden z kamenů a roztočil prak.
Kámen zasáhl Goliáše přímo do čela a obr padl 
k zemi. David přiběhl, vzal jeho velký meč a zabil ho.

O: Doplň odpovědi do slovní doplňovačky:

1. Kdo pomohl Davidovi? 

2. Kolik kamenů si vzal David z potoka do mošny? 

3. Kdo zabil Goliáše? 

4. Kolik kamenů David využil? 

David dokázal zabít Goliáše, protože důvěřoval bohu. My nemusíme bojovat s obry, ale také
máme nepřátele. 

O: Vypiš první písmeno každého obrázku a objevíš, kdo je náš nepřítel:

Jiné označení pro Satana je ďábel. Chce, abychom jednali zle. Musíme proti němu bojovat.
Pokud věříme v Pána Ježíše Krista, bůh nám v bitvě proti Satanovi pomůže.
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David byl hrdina, protože zabil Goliáše! Saul si
přál, aby s ním zůstal a nevracel se do betléma 
k otci. David byl velmi dobrý voják a brzy byl
povýšen na důstojníka.

Saulův syn, Jonatan, se stal Davidovým nejlepším
přítelem. Zůstal Davidovi věrný po celý svůj život, i
když se události nevyvíjely příznivě. Je dobré mít
přátele, kteří jsou stálí.

O: Doplň odpovědi do slovní doplňovačky:

1. byl král.  
2. Jméno Saulova syna.  
3. byl hrdina.  
4. Zabil ho David.  

Žárlíš někdy, když si uvědomíš, že někdo umí něco líp než Ty? Žárlivost může člověka
vést ke špatnému jednání. 

Jednou uslyšel Saul zpěv žen v ulicích: 

Saula posedla žárlivost. Žárlil tak moc, že
chtěl Davida zabít.

Druhého dne hrál David Saulovi písně.
Najednou po něm Saul vrhl kopí. David se však dokázal vyhnout. Další den se Saul
pokusil Davida zabít stejným způsobem.

4. Příběh Život se Saulem
Přečti si:

1. Samuelova
18,1-16

Klíčový verš:
1. Samuelova

18,14
Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

/ 8

2

4 1 3

„Saul pobil své tisíce, 
David desetkrát více!“
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

O: Vypiš první písmena obrázků a zjistíš, na jaký hudební nástroj David hrál:

O: Doplň slova na správná místa do vět:

KOPí , ŽÁRLIL, DESETKRÁT, ZAVRAŽDIT, TISíCE

Saul __________, protože ženy zpívaly: „Saul pobil své __________, David

__________ více!“ Saul chtěl Davida _______________, a tak po něm 

hodil své __________.

Saul se bál, protože viděl, že bůh je s Davidem. Postavil Davida do čela skupiny
tisíce vojáků a poslal ho do války. David vedl své muže a byl úspěšný. Díky tomu
se stal mezi lidmi oblíbenější a Saul žárlil ještě víc. 

O: Vybarvi písmena s tečkou. Zjistíš, kdo Davidovi při tom všem pomáhal:

David důvěřoval bohu a ten ho ochránil, když se ho Saul pokoušel zavraždit.
Jsme křesťané, a proto víme, že se o nás bůh postará v každé situaci.

O: Vybarvi a nauč se část klíčového verše:

„hospodin 
byl s ním.“

(1. Samuelova 18,14)

úroveň
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CELKEM:
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