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Vyplň následující údaje

Věk:

Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

c7

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Nastal čas pro nového krále. Saul byl zpočátku dobrý král, ale neřídil se vším, co mu
Bůh přikazoval. Bůh ho proto jako krále zavrhl a řekl Samuelovi, aby vyhlásil krále
nového. 

O: Za každou z vět zakroužkuj dvojici písmen podle toho, jestli je věta pravdivá 
nebo nepravdivá:

Pravda Nepravda

Bůh poslal Samuela pro nového krále do Jeruzaléma. vy po

Nový král měl být jeden z Jišajových synů. sl kl

Samuel měl nového krále pomazat olejem. uš an

Samuel měl obavu, že ho Saul zabije. no ně

Samuel se měl sám rozhodnout, kterého z Jišajových synů ní st
vybere.

O: Napiš do rámečku slovo, které ze 
zakroužkovaných dvojpísmen vzniklo:

O: O kterém z Jišajových synů si Samuel 
zpočátku myslel, že ho má označit za krále?

Boží způsob posuzování lidí se velmi liší od našeho. 
My často posuzujeme lidi i věci podle toho, jak se nám jeví
navenek. Bohu ale daleko víc záleží na našich „srdcích“, 
na tom, co máme skryté uvnitř. 

Co takový Boží „pohled dovnitř“ odhalí ve Tvém případě?

1. lekce: Davidův život
Vyvolení za krále Přečti si:

1. Samuelova 
16,1-13

Klíčový verš:
1. Samuelova

16,7
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O: Vypiš poslední část klíčového verše a zamysli se přitom nad způsobem, 
jakým se Bůh na lidi a věci dívá:

O: Proškrtni v osmisměrce jména Jišajových 
synů, o kterých se zmiňuje dnešní biblický 
text:

O: V následujících větách podtrhni z několika možností tu správnou:

Jišaj napřed přivedl před Samuela  OSM / SEDM / PĚT  svých synů, než poslal pro Davida.

Nejmladší syn se staral o  DŮM / OVCE / PRASATA.

Hospodin řekl: „Vstaň a POMAŽ /  ZABIJ ho.”

O: kŘÍŽOVkA:

1. Byl Bohem zavržen.
2. Nejstarší Davidův bratr.
3. Samuel měl Davida …….
4. Používal se k pomazání krále.
5. Muž, který byl poslán pomazat nového krále.
6. Stal se novým králem.
7. Hospodin eliaba ... (7. verš).

Tato lekce nám připomíná,
že Bůh nás zná každého jednotlivě 

a má také pro každého z nás připravený 
plán. Pokud z něj uděláme Pána našich 
životů, on v nás tento plán uskuteční. 
Pokud to ale neuděláme, tento Boží plán
se pro nás nenaplní.

p

celkeM:
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Izraelci byli ve válce. Jejich nepřátelé, Filištíni, měli 
k dispozici mimořádnou „zbraň“ – obra, který měřil
skoro tři metry! O výsledku bitvy měl rozhodnout
souboj mezi obrem, který se jmenoval Goliáš, a jedním 
z Izraelců. Goliáš proto Izraelce každý den vyzýval,
aby poslali muže, který s ním bude bojovat.

O: Vypiš jména tří Jišajových synů, kteří šli do bitvy:

O: Ze kterého verše se dozvídáme, že Jišaj poslal 
Davida zjistit, jak se bratrům daří?

O: SČÍTÁNÍ:

kolik dní vyzýval Goliáš Izraelce na souboj?

+ kolik chlebů nesl David na místo bitvy?

+ kolik kusů sýra nesl David na místo bitvy?

SOUČeT =

když se David v izraelském táboře pozdravil s bratry, zaslechl obvyklou Goliášovu výzvu k boji
a všiml si, jak jsou Izraelci vylekaní. 

král Saul nabídl velkou odměnu pro toho, kdo by Goliáše zabil.

O: Seřaď písmena v každém ze zvýrazněných slov tak, aby vznikly správné názvy odměn, 
a vypiš je vedle:

král mu dá EVKÉL __ __ __ __ __  SHATBOVSÍT  __ __ __ __ __ __ __ __ __.
král mu dá svou URDEC  __ __ __ __ __  za  KLUMŽENA  __ __ __ __ __ __ __ __ .
král nebude od celého rodu jeho otce požadovat  ANDĚ __ __ __ __  .

eliab, Davidův nejstarší bratr, slyšel, jak se David vyptává.

O: Popiš VlASTNÍMI SlOVY, co eliab ve 28. verši řekl:

2. lekce: Davidův život 
Souboj s Goliášem Klíčový verš:

1. Samuelova
17,47

Přečti si:
1. Samuelova 

17,12-52
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celkeM:

Saul se doslechl, že se David zajímá o situaci na bojišti, a poslal pro něj.

O: Následující šifrovací kód Ti pomůže odhalit, co David řekl:

Davidovo prohlášení (pod čísla zapiš vyluštěný text):

a   b   c   d   e   f   i   í   l   m    n    s   š    t   u
1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0   1 1  1 2  1 3  1 4  1 5

2/15/4/15      12/5      12      

__ __ __ __      __ __        __  

6/7/9/7/13/14/8/11/5/10        2/8/14

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

O: Na každou tečkovanou linku napiš jméno člověka, který vyslovil výrok v bublině. 
Do čtverečků zapiš pořadí výroků od 1 do 4 podle toho, jak byly postupně 
vysloveny (verše 33-37):

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

O: Vybarvi věci, které si David do boje 
s Goliášem nevzal:

David překročil potok a vyšel proti Goliášovi. když
ho Goliáš viděl přicházet, nevěřil, že by bylo
možné, aby ho David porazil. Domníval se naopak,
že on sám Davida snadno zabije. David však
důvěřoval Bohu a byl přesvědčen o svém vítězství.

O: Vypiš z klíčového verše, co David Goliášovi řekl o nadcházejícím souboji:

O: Popiš VlASTNÍMI SlOVY, jak David zabil Goliáše:

David Goliáše porazil svou vírou a díky Boží pomoci. V současnosti je naším největším nepřítelem
ďábel (Satan). Toho Pán Ježíš zcela porazil svou smrtí na kříži. když budeme Pánu Ježíši důvěřovat,
budeme s ním prožívat i jeho vítězství nad Satanem.

Zabil jsem 
lva i medvěda.

Jdi, kéž je
Hospodin s tebou.

Hospodin mě
vysvobodí.

Jsi ještě chlapec.
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Po vítězství nad Goliášem se David přistěhoval k Saulovi a žil s jeho rodinou. Jonatan se stal
Davidovým nejlepším přítelem. 

O: Podtrhni slovo, které vyjadřuje, v jakém vztahu byl Jonatan vzhledem k Saulovi:

synovec           syn           otec           strýc

O: Doplň k větám správné slovo a pak je proškrtni v osmisměrce:

1. Název zbraně: …
2. Používá se spolu se šípy: …
3. Další dar Jonatana Davidovi byl: …
4. Jonatan Davida obdaroval, protože ho měl …

O: Neproškrtnutá písmena vypiš zleva doprava. Objevíš tajemství Davidova úspěchu:

O: Napiš číslo verše (nebo veršů), který popisuje, 
jak byl David Saulem povýšen :

O: Doplň do textu samohlásky a přečti, proč Saul na Davida žárlil:

Ženy prozpěvovaly: 

„S__ __l  p__b__l sv__ t__s__c__,  D__v__d d__s__tkr__t  v__c__!“

O: Zakroužkuj zbraň, kterou se Saul dvakrát pokusil Davida zabít:

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

3. lekce: Davidův život 
Ve společnosti Saula Klíčový verš:

1. Samuelova
18,14

Přečti si:
1. Samuelova

18,1-17;19,1-18

c7
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Saul doufal, že Davida zabije někdo jiný!

O: Napiš VlASTNÍMI SlOVY, co měl Saul v plánu (verš 18,17):

O: Vypiš klíčový verš:

Jonatan později Davida varoval, že ho Saul plánuje zabít. Jonatan pak mluvil se svým otcem  
a přesvědčil ho, aby svůj úmysl změnil.

O: Přečti si v 19. kapitole verše 4 a 5 a škrtni ta slova, která do naznačených vět nepatří:

Jonatan řekl Saulovi: „Vždyť     TI NIJAK NEUBLÍŽIL / SE NEPROHLÁSIL KRÁLEM.

NASADIL VLASTNÍ / OHROZIL TVŮJ  život. 

Radoval ses, když  ZABIL GOLIÁŠE     /     UPRCHL.“

O: kŘÍŽOVkA:

1. David tomu uhnul, a zabodlo se to do zdi.
2. Za tímto člověkem David odešel.
3. Davida jeho žena …. oknem.
4. Jméno Davidovy ženy, která mu pomohla.

O: Uspořádej písmena ve VYSTÍNOVANÝcH ČTVeRcÍcH křížovky 
tak, aby vzniklo jméno Davidova nepřítele, a vypiš toto jméno:

Musíme si pamatovat, že to, co má Bůh pro naše životy připravené, není vždy příjemné. David byl
Hospodinem vybrán za krále, ale musel projít mnoha těžkými zkouškami, než se mohl posadit
na izraelský trůn.  Ve všech těžkostech se mohl spolehnout na Boha, který byl s ním. Právě tak
můžeme na jeho pomoc spoléhat i my, pokud jsme mu upřímně odevzdali své životy tím, že jsme
uvěřili v Pána Ježíše.

p

celkeM:
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když máš nejlepšího přítele, co od přátelství s ním očekáváš?

O: Zakroužkuj věty, které podle Tebe charakterizují dobrého přítele:

Vždycky je ochotný ti naslouchat.               Opustí tě, když jsi v maléru.

Říká o tobě nepravdy.                                  Varuje tě, když hrozí nebezpečí.

Pomůže, kdykoliv je potřeba.

David a Jonatan byli dobrými přáteli. Jednoho dne spolu měli důležitý rozhovor.

O: Přečti si verše 1-4 a do čtverečků vlevo napiš čísla od jedničky do čtyřky podle toho,
v jakém pořadí byly věty vysloveny. U každé věty zakřížkuj čtvereček podle toho, 
kdo větu vyslovil:

Jonatan David

� „Od smrti mě dělí už jen krok!“ � �
� „co jsem provedl?“ � �
� „Nemáš zemřít.“ � �
� „Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít.“ � �
David vymyslel plán, který jim měl umožnit bezpečně poznat, zda ho Saul opravdu zamýšlí
zabít.

O: Použij následující sousloví k doplnění vět uvedených níže:

jíst s králem  /  novoluní  /  skryje se na poli  /  rozzuří  /  jít do Betléma

Následující den měla být slavnost ....................................

David nepřijde ...................................................... , ale ......................................................

když Saul zjistí, že David chybí, Jonatan mu řekne, že David musel ....................................

Saul buďto řekne „Dobrá“, nebo se .................................... .

Jonatan se zavázal, že Davidovi sdělí, jak Saul zareagoval. Vyžádal si také slib, aby se David
k němu a k jeho rodině zachoval laskavě, až se stane králem a budou zničeni jeho nepřátelé.

O: Vypiš klíčový verš:

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

4. lekce: Davidův život 
Přátelství s Jonatanem Klíčový verš:

1. Samuelova
20,17

Přečti si:
1. Samuelova 

20,1-42

c7
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lekci vraťte zpět na adresu:

Poznámky:
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

Jakým způsobem mohl Jonatan Davidovi sdělit, co se stalo? Přišel s dalším
plánem, který připomíná úsek z dobrodružného románu, ale je pravdivý!

O: Zakřížkuj čtvereček u věty, která by bývala Davidovi ukázala, že je v bezpečí 
a nemusí se Saula bát (verše 21 a 22):

„Šípy jsou za tebou.“ � „Šípy jsou daleko před tebou.“ �

První den se Saul ještě nevyptával, proč David u jídla chybí. Druhý den ho však
Davidova nepřítomnost rozzuřila.

O: Přečti si verše 33 a 34 a napiš do rámečků,
1) co udělal Saul a 2) co udělal Jonatan: 

O: Jonatan plán uskutečnil a vystřelil šípy, jak bylo domluveno. 
Do bubliny vypiš z verše 37, co Jonatan zavolal, když chlapec, 
který mu sloužil, běžel šípy sebrat:

Vidíme zde, jak Jonatanovi záleželo na Davidovu bezpečí a jak dobrým přítelem
mu byl. Jonatan a David byli velmi rozrušeni, protože věděli, že se možná už nikdy
nesetkají. Slíbili si, že ať se stane cokoli, zůstanou přáteli.

Je důležité, abychom své sliby dodržovali a chovali se k přátelům čestně. 
Máme Přítele, který nás vždy bude milovat a starat se o nás, ať se stane cokoli.

O: Rozlušti slova a objevíš jméno toho Přítele:

N Á P Í Ž J e Š U R T k S I S
__ __ __              __ __ __ __ __               __ __ __ __ __ __ __

David Boha velmi miloval a díky víře v něj poznával jeho požehnání ve svém
životě. Jestliže tohoto Přítele známe jako svého Pána a Spasitele, můžeme od něj
i my ve svých životech den za dnem dostávat pomoc.

úroveň
3

celkeM:
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