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Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Vedoucí skupiny:

 biblické příběhy pro děti

 PoznejBibli
1. PŘÍBĚH:   Noe poslouchá Boha

PŘEČTI SI:
Genesis 6,5-22Když na počátku Bůh stvořil náš svět, bylo všechno dobré 

a krásné. Netrvalo to však dlouho – Adam s Evou přestali totiž
Boha poslouchat. Z jejich dětí se staly sobecké a zlé osoby a Bůh začal litovat, že vůbec člověka stvořil.

O:      Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

                                               

Celý svět byl velmi špatný. Na zemi žil jen jediný člověk, ze kterého měl Bůh skutečnou radost.

O:      Vypiš první písmena obrázků a objevíš jeho jméno:

Tento muž a jeho žena společně se svými třemi syny a 
jejich manželkami jednali tak, jak to chtěl Bůh, zatímco 
všichni ostatní žili podle své vlastní vůle a na Boha  
zapomněli.
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A2
Požádej někoho, 

aby Ti pomohl verš najít

KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 16,31
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Jednoho dne řekl Bůh Noemu: „Svět je tak zkažený, že ho musím potrestat.  Chci, abys postavil velikou loď. Až bude hotova, 
pošlu na zem velkou potopu. Voda zničí všechno živé i každého člověka, jen ty a tvoje rodina budete zachráněni v lodi.“

O:    Kdo byl kromě Noeho a jeho ženy ještě zachráněn v lodi? 

Noemovi tři   S ___ ___ ___ ___ ___   a   jejich  Ž ___ ___ ___ .

Noe udělal všechno tak, jak mu Bůh řekl. Trvalo mu 120 let, než postavil velkou loď zvanou archa. 
A konečně - po dlouhé době plné těžké dřiny byla archa hotová.

O:    Zakroužkuj v arše odpovědi na otázky:

           Kolik lidí bylo zachráněno v arše?                          Kolik let Noe stavěl archu?

           

Bůh řekl Noemu, aby přivedl pár z každého druhu zvířat a ptáků do archy. Ti měli být zachráněni spolu s Noeho rodinou. 
Když byli všichni bezpečně uvnitř archy, Bůh zavřel dveře.

O:    Kdo zavřel dveře archy?

Noe věděl, že budou všichni bezpečně v Boží péči. I my můžeme být zachráněni před Božím trestem 
za naše hříchy, když uvěříme v Pána Ježíše jako svého Spasitele.

O:    Jsou následující věty pravdivé? Napiš k nim ANO nebo NE:

Noe a jeho synové byli velmi zlí.  

Noe udělal vše, co mu Bůh řekl.  

Když byli všichni uvnitř, Noe zavřel dveře archy. 

 Biblické příběhy pro děti
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2. PŘÍBĚH: V bezpečí v arše

poznejBibli
Biblické příběhy pro děti

Je nepochybné, že v době, kdy Noe stavěl archu, se mnoho lidí ptalo, proč to dělá. Noe je tak mohl varovat před událostmi, 
které Bůh chystá. Nikdo mu ale neuvěřil. Všichni se mu jen smáli. Přesto Noe nepřestal věřit tomu, co mu Bůh řekl.

Noe a jeho rodina byli teď bezpečně v arše.

O:    Proč Noe stavěl archu?

Protože    V ___ ___ ___ ___   tomu, co mu Bůh řekl.

Po sedmi dnech začalo pršet. Pršelo a pršelo, den po dni, stále pršelo. Řeky a moře se rozvodnily. Všechna tráva a květiny 
byly zaplaveny vodou.

Lidé mimo archu teď už Noemu věřili, ale bylo příliš pozdě. Bůh zavřel dveře. Voda stoupala výš a výš. Zaplavila domy, 
stromy i nejvyšší hory. Všichni zlí lidé se utopili, nikdo neunikl. Jak je to smutné, když lidé zapomenou na Boha a žijí 
jen sami pro sebe.

O:    Spoj čarou každé slovo s obrázkem, který dané slovo nejlépe vystihuje:

ŽIVOT             UTOPENÍ             BEZPEČÍ             SMRT

A 2
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PŘEČTI SI:
 Genesis 7,1-16

  / 2

3.

KLÍČOVÝ VERŠ:
Přísloví 29,25



 Biblické příběhy pro děti

Uvnitř archy byli Noe, jeho rodina a všechna zvířata v bezpečí. Všichni byli zachráněni, protože Noe věřil Bohu 
a poslouchal ho.
                     
O:    V následujících větách najdi pět slov, která se hodí do rámečků pod nimi:

Bůh řekl Noemu, že potrestá svět za vše zlé. Noe uvěřil Bohu a postavil archu, ve které byli on a jeho rodina zachráněni.

O:    Vybarvi a nauč se klíčový verš:

„... , však 

.  

“

 Přísloví 29,25

O:    Správná tvrzení označ fajfkou a nesprávná křížkem: 

Noe poslouchal Boha. 

Noe zavřel dveře korábu.

Noe zahynul při potopě. 

Noe byl zachráněn v arše.

Poslouchat Boha není vždycky snadné, zvláště když se nám naši přátelé smějí. Ale Bůh slíbil
ochranu a bezpečí těm, kdo milují a slouží Pánu Ježíši Kristu.

poznejBibli A 2
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poznejBibli
Biblické příběhy pro děti

Nakonec déšť ustal. Potopa však stále pokrývala vrcholky hor, takže nebyly vidět.
Jednoho dne vypustil Noe z archy havrana, aby zjistil, zda vody 
poklesly. Havran se vracel, dokud země dostatečně nevyschla.

Později Noe vypustil holubici, která se vrátila zpět. O týden 
později ji vypustil znovu a všichni byli velmi šťastni, když se 
vrátila s olivovým listem v zobáku. To znamenalo, že koruny 
stromů se již objevily nad hladinou vody.

O:     Zakroužkuj obrázek prvního ptáka, kterého Noe vypustil z archy:

                                    sova                          pštros                      havran                      holubice

O:     Co přinesla holubice v zobáku?

Po sedmi dnech vypustil Noe holubici znovu. Tentokrát se už nevrátila. Noe tak poznal, že voda poklesla natolik, že si 
holubice mohla najít nový domov.

Archa uvízla na jedné vysoké hoře.

O:     Vybarvi jméno této hory:

                                         

3. PŘÍBĚH: Úplně nový začátek

A 2

KLÍČOVÝ VERŠ:
2.Korintským 5,17 
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PŘEČTI SI:
Genesis 8,1-19
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 Biblické příběhy pro děti

Když země oschla, řekl Bůh Noemu: „Vystup z archy a vypusť všechny živočichy.“
Jaká to byla pro každého úžasná zpráva! Byli v arše zavřeni už velmi dlouho.

O:  Podtrhni správnou odpověď, která dokončí tuto větu - Bůh řekl Noemu, aby:

zůstal v arše.            opustil archu.            držel všechna zvířata v arše.

Noe se svou rodinou a všechna zvířata měli teď nový čistý svět, ve kterém mohli žít. Bůh slíbil, že jim všem požehná.

Zlé věci, které děláme, se Bohu nelíbí. Za náš hřích si zasluhujeme trest. Ale Bůh slibuje, že nás očistí a dá nám příležitost 
začít znovu, když ho požádáme o odpuštění a uvěříme, že Pán Ježíš byl potrestán za náš hřích.

O:  Co nám chce Bůh dát?

O ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    a nový    z ___ č ___ ___ ___ ___ .

O:  Zapiš odpovědi na následující otázky do křížovky:

1.  Noe, jeho rodina a zvířata v ní byli zachráněni.
2.  Potopa znamená, že všechno pokrývá ................ . 
3.  Druhý pták, kterého Noe vypustil.
4.  Jméno hory, na které archa přistála.
5.  První pták, kterého Noe vypustil.
6.  Strom, jehož část přinesla holubice jako důkaz, že voda klesá.

                                                        
                         
                       
 

                 

poznejBibli

 /2

CELKEM:

A 2

6.

 /2

 /1                     0

3.

5.

4.

1.

2.

6.



poznejBibli
Biblické příběhy pro děti

Noe a jeho rodina byli zachráněni. Byli v arše dlouhou dobu, ale teď Bůh 
řekl, že mohou všichni vyjít ven. 

Noe chtěl Bohu poděkovat za to, že ho s jeho rodinou uchránil před 
potopou. Proto sebral několik velkých kamenů, navršil je jeden na druhý a 
postavil oltář. Na něm pak obětoval mnoho ptáků a zvířat. V Noemově době 
to byl způsob, kterým lidé děkovali Bohu za všechno, co pro ně udělal.

O:   Napiš na oltář, co jím chtěl Noe Bohu říct:

Boha velmi potěšilo, že si Noe a jeho rodina na něj vzpomněli a poděkovali mu. Dal jim tedy úžasný slib.

O:   Zde je slib, který jim Bůh dal. Vybarvi ho:

 „Už 

,   jež by zničila zemi.“

Potom jim ukázal něco, co mělo být připomenutím jeho slibu. Byla to duha.
Kdykoli Noe a jeho rodina viděli duhu, vzpomněli si na Boží slib. Víš, že Bůh má úžasné sliby pro všechny, 
kdo požádají Pána Ježíše, aby se stal jejich Zachráncem a Přítelem?

4. PŘÍBĚH: Boží slib

A 2

PŘEČTI SI:
Genesis 8,20-22

 a  9,8 - 17
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7.

KLÍČOVÝ VERŠ:
Numeri 10,29



   

Tři dary, které nám Bůh slibuje, najdeš nad duhou:

O:   Vepiš každý slib do duhy a vybarvi ji:

Bůh slibuje odpuštění hříchů.     Bůh slibuje Ducha svatého.        Bůh slibuje věčný život.

O:   Doplň větu:

Když uvidíš   ___ ___ ___ ___ , vzpomeň si, že Bůh vždy dodrží své sliby.

Dodržuješ i Ty své sliby? Popros Boha, aby Ti s tím pomohl. Můžeš se modlit takto: 

„Drahý Bože, prosím, pomoz mi dodržet vše, co slíbím. Amen.“

O:   Rozlušti slova:

Noe postavil  t o l ř á  ___ ___ ___ ___ ___ Bohu.

Noe tím řekl: ě d k i u j i t  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ , Bože.

Noe dostal  l s b i  ___ ___ ___ ___ od Boha.

        

            
           
         A2

Hodnocení:
Lekci vraťte zpět na adresu:

Vydavatel: www.PoznejBibli.cz, Občanské sdružení Žilinská 4, Praha 4, Žilinská 1835/4, 141 00, IČO: 270 29 531.

kontakt: kurzy@poznejbibli.cz, nedenominační materiál

© Bible Educational Services. P.O. Box 42, Penarth, CF64 3YD. Visit www.besweb.org or phone 01202 873500 for information Registered Charity UK 1096157

„Biblické Citáty jsou z Bible, překladu 21. století © 2009 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“

Body (Vyplní vedoucí skupiny)

1. PŘÍBĚH:

2. PŘÍBĚH:

3. PŘÍBĚH:

4. PŘÍBĚH:

Celkem:

Celkový součet:   
   

www.PoznejBibli.cz

  m
ladší žáci 

CELKEM:

 / 3  

 /6

     

8.

 /2


