
1. PŘÍBĚH:	 		Bůh tvoří svět
O čem je příběh:            Bůh tvoří nebe a zemi

biblické příběhy pro nejmenší

Rád/a něco tvoříš? 
Možná si rád/a hraješ s legem. 
Kolik je jenom potřeba cihel, oken 
a dveří, než postavíš celý dům!

Když Bůh stvořil svět, bylo to úplně jiné! 
Bible nám říká: „Na počátku stvořil Bůh 
nebe a zemi.“ To znamená, že Bůh stvořil 
nebe a zemi z ničeho. Bůh je tak mocný, 
že mu ke stvoření světa stačilo jen 
promluvit.

Bůh chce, abychom měli radost 
ze všeho, co stvořil. Když vidíme 
všechny ty nádherné věci, měli bychom 
si připomenout, že to byl Bůh, 
kdo je stvořil, a poděkovat mu za ně.
    

    Vybarvi slova z Bible a nauč se je zpaměti:

PŘEČTI SI:
Genesis 1,1-19
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Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Vedoucí skupiny:

Nakresli to, co jsi někdy sám/sama vytvořil/a.



A1
Biblické příběhy pro nejmenší

Někdy cítíme zklamání nad tím, co jsme vyrobili. Když Bůh stvořil svět, řekl, že vše, co udělal, je dobré!

Přeškrtni špatné odpovědi:        

“

BŮH ŘEKL:

Jestli jsi už někdy byl/a
 v  zoo, tak jsi tam určitě 
viděl/a spoustu zvířat. Jenom 
Bůh může stvořit tak úžasné 
živé tvory. Bůh stvořil zvířata 
žijící na suché zemi šestý, a to 
poslední den svého stvoření.  
Žirafu s jejím dlouhým krkem, 
lva a tygra s jejich ostrými 
zuby. Bůh je stvořil úplně 
všechna.

Potom zvedl ze země trochu 
prachu a vytvořil prvního 
člověka! Člověk ožil, když do 
něj Bůh vdechl život. První 
člověk se jmenoval Adam.

Vybarvi obrázek a 
do rámečku napiš jméno 
prvního člověka.

PRVNÍ ČLOVĚK SE JMENOVAL:

2. PŘÍBĚH:  Bůh tvoří zvířata a člověka
O čem je příběh:        První člověk

PŘEČTI SI:
Genesis 1,20 - 2,3
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To je špatné! To je dobré! To se nepovedlo!



Adam žil v překrásné zahradě jménem Eden. Tam mu Bůh dával všechno, co potřeboval – jídlo i pití. Bůh také 
přikázal Adamovi, aby se o zahradu dobře staral.

Jak se jmenovalo místo, kde žil Adam?

Z A  __  __  __  __  __  E  __  __  __
Už Tě někdy rodiče nechali doma samotného/samotnou? Ne vždycky je příjemné zůstat úplně sám/sama.

Ani Bůh nechtěl, aby byl Adam sám. Okolo něj bylo mnoho krásných zvířat, ptáků, stromů a jiných rostlin, ale Bůh 
věděl, že Adam potřebuje někoho zvláštního, s kým by v zahradě společně žil.

Proto ho Bůh uspal a během jeho spánku stvořil první ženu jménem Eva.  Adam už nebyl sám. Nyní měl někoho, kdo 
se stal jeho ženou a přítelkyní, a společně se starali o zahradu, do které je postavil Bůh.

Vybarvi a nauč se zpaměti tento verš:

Žalm 24,1

poznejBibli
Biblické příběhy pro nejmenší

3. PŘÍBĚH:   První muž a žena
O čem je příběh:     Adamova žena PŘEČTI SI:

Genesis 2,4-25
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Body (Vyplní vedoucí skupiny)

1. PŘÍBĚH: 

2. PŘÍBĚH:

3. PŘÍBĚH:

4. PŘÍBĚH:

Celkem:

Celkový součet:   
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Bůh řekl Adamovi a Evě, že smějí jíst ovoce z každého stromu, co roste v zahradě, kromě jednoho. 
Boží nepřítel, Satan, proměněný v hada, se však jednou připlazil do zahrady.

Jak se jmenuje Boží n e p ř í t e l ?

S  __  __  __  __
Satan řekl Evě, že když bude jíst ovoce 
ze zakázaného stromu, bude stejně moudrá 
jako Bůh! Potom Eva porušila Boží příkaz 
a vzala si ovoce ze zakázaného stromu. 
Dala trochu ovoce také Adamovi 
a oba ho snědli.

Neposlouchat Boha je hřích!

        Vybarvi obrázek.

Bůh vyhnal Adama a Evu ze zahrady. Jejich hřích zkazil Boží stvoření a zničil jejich přátelství 
s Bohem. Bůh slíbil, že jednoho dne Satana zničí a znovu otevře cestu zpátky k sobě. A toto 
se skutečně stalo, když Pán Ježíš přišel na tento svět a zemřel na kříži za všechny hříšníky.

Pán Ježíš Kristus byl potrestán za naše hříchy. Může nám být odpuštěno, pokud ...

Vybarvi tato slova.
		pro nejm

enší

4. PŘÍBĚH:	 	Boží svět je pokažen
O čem je příběh:					 	Hřích přichází na svět PŘEČTI SI:

Genesis 3,1-24
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