SCRIPTURE UNION SLOVAKIA

Jablkové hody
PRÁZDNINOVÝ KLUB
Celodenný program pre deti program na klub, náboženstvo, besiedku, voľný deň

www.scriptureunion.sk

PRÁZDNINOVÝ KLUB PRIATEĽOV
Prázdninové kluby priateľov sú súčasťou rôznorodej a dlhodobej práce s deťmi z cirkevného
a mimocirkevného prostredia. Je relatívne veľmi jednoduché zorganizovať niečo úspešné a atraktívne, čo
pritiahne množstvo detí, ktoré by normálne do kostola, či do inej kresťanskej komunity nikdy neprišli. No
v našom dlhodobom plánovaní musíme myslieť na to, kde budú tieto deti o rok. Jasné ciele a postoje sú
nevyhnutné k tomu, aby sme efektívne naplánovali naše aktivity.
Pri našom rozmýšľaní si skúsme odpovedať na nasledujúce otázky:
Čo môžeme urobiť pre deti, ktoré nemôžu prísť do nedeľnej besiedky/bohoslužby?
Ako môžeme udržiavať kontakt s deťmi, ktoré prídu?
Aké následné aktivity môžeme uskutočniť, aby sme pritiahli aj rodiny detí?
Prázdninový klub je len jednou z možností, ako nadviazať kontakt s novými deťmi. Pripravte im srdečné
prostredie, v ktorom sa budú cítiť prijaté. Každé dieťa zapojte do činnosti, dajte mu pocítiť, že je dôležité.
Na druhej strane dovoľte deťom, ktoré sa cítia v novom prostredí neisté, aby sa mohlo len pozerať a dať
mu možnosť zapojiť sa kedykoľvek. V priebehu programu si vyhraďte čas na informácie o budúcich
aktivitách klubu – pravidelných alebo nepravidelných. Keď plánujete stretnutie s rodičmi po programe,
môžete tieto informácie povedať tam. Je užitočné mať urobenú nástenku o minulých aktivitách
s pozvánkou na ďalšie stretnutie. Opýtajte sa, či nebude rodičom prekážať, ak im budete posielať
informačný materiál poštou/mailom.

Prázdninový klub priateľov (PKP) je:
jednorázové podujatie pre deti v čase školských (krátkych) prázdnin
je doplnkovou aktivitou k pravidelným aktivitám
je otvorenou možnosťou osloviť deti z mimocirkevného prostredia
je príležitosťou zapojiť deti do pravidelných podujatí (kluby, besiedka)
pre mnohé deti je prvou príležitosťou, kde sa môžu dozvedieť o Ježišovi
je pomocou pre pracujúcich rodičov

Ciele PKP:
budovanie kvalitných vzťahov
komunikovanie kresťanskej pravdy
aplikovanie kresťanského životného štýlu
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Príprava
Nech sa chystáte naplánovať čokoľvek, najdôležitejšie je modliť sa. Stretnite sa ako pracovný tím,
spoločne sa modlite a spoločne si definujte, čo chcete urobiť. Na prázdninový klub priateľov budete
potrebovať: miesto, tím vedúcich, deti, materiálne zabezpečenie, program.

Miesto: neutrálne prostredie ako škola, kultúrny dom, alebo cirkevné priestory, fara, modlitebňa, iný
zhromažďovací priestor. Pri plánovaní zvážte výhody každého prostredia – dostupnosť, sociálne
vybavenie, priestrannosť, možnosť stravovania, technické vybavenie, náklady na prenájom, okolie
(blízkosť ihriska).

Tím vedúcich: podľa veľkosti podujatia potrebujete niekoľko vedúcich (jeden na 10 detí), pomocníkov (tzv.
dievča pre všetko) a špecialistov (hudobník, ozvučenie, občerstvenie...).

Deti: sú na tejto akcii veľmi dôležité. Odkiaľ prídu? Odtiaľ, kde budeme naše podujatie propagovať a kam
pošleme pozvánky. Sú to deti z farnosti, z okolia, spolužiaci a kamaráti, deti z besiedky alebo z klubov,
priatelia našich detí, alebo deti našich priateľov. Je dobré vyvesiť oznam na nástenku v zbore, prípadne
v škole (so súhlasom vedenia), no najdôležitejšie sú osobný kontakt a pozvanie.

Materiálne zabezpečenie: je všetko to, čo budeme potrebovať – od pozvánky až po metlu, ktorou
budeme po skončení upratovať. Spíšte si zoznam všetkého, čo budete potrebovať na vyučovanie (Bibliu,
inú vhodnú literatúru, flanelograf, tabuľu, iné pomôcky...), na hry (spoločenské hry, hracie karty, športové
potreby...), na tvorivé aktivity (výkresy, farebné papiere, lepidlá, ceruzky, farbičky, perá, fixky temperové
a vodové farby, nožnice, zošívačky, dierkovačky, staré noviny...), na občerstvenie (podľa druhu
občerstvenia, pitie, utierky...) a na upratovanie (čistiace potreby, handry, metly...). Celkom užitočné je
pripraviť si tiež lekárničku so základným vybavením.

Financovanie: je súčasťou materiálneho zabezpečenia, no potrebujeme reálne odhadnúť čo môžeme
získať ako materiálny dar (použité papiere z kancelárií potlačené z jednej strany, občerstvenie ako koláče
alebo ovocie...), čo máme k dispozícii z vlastných zdrojov, čo musíme kúpiť. Podľa situácie sa rozhodneme,
či budeme vyberať od rodičov príspevok (na obed, na materiál alebo na nájomné), či umiestnime pri
vchode schránku na dobrovoľné príspevky alebo budeme financovať všetko vo vlastnej réžii.
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Program
Návrh programu, ktorý držíte v rukách vám môže slúžiť ako inšpirácia a na povzbudenie. Upravte si ho
podľa vlastnej potreby, miestnych podmienok, počtu a veku detí. Z tvorivých činností vyberte také,
s ktorými sa deti ešte nestretli, aby ste ich zaujali. Nemusíte urobiť všetky. Hry vyberajte hlavne podľa
veľkosti priestoru, ktorý máte k dispozícii. V prípade priaznivého počasia si naplánujte krátku vychádzku,
alebo hry na vhodnom priestranstve. Jablkové hody sú svojim názvom a témou vhodné na jesenné
prázdniny ako vhodná alternatíva Halloween. Hlavnou myšlienkou programu je hodnota slova, ktoré
vychádza z našich úst.

Pozvánky
Pozvánku môžete publikovať v miestnych cirkevných novinách, na nástenke v kostole alebo v škole
a rozposlať poštou/mailami deťom a rodičom, s ktorými ste už v kontakte.
V pozvánke uveďte presný dátum, hodinu (od – do), miesto, čo si majú deti doniesť a akou formou bude
zabezpečené stravovanie (spoločný obed, alebo si deti donesú so sebou desiatu). V prípade, že chcete,
aby sa deti vopred nahlásili, rozšírte pozvánku o návratku s presnou inštrukciou dokedy a kde sa treba
prihlásiť.

Prázdninový klub priateľov pozýva všetkých školákov na

JABLKOVÉ HODY
KEDY: ___________________ KDE: ________________________________
OD KOĽKEJ: __________________ DO KOĽKEJ: ______________________
PREČO: sú jesenné (jablkové) prázdniny
TO JE O ČOM? Hry dnu aj vonku v prípade priaznivého počasia, súťaže,
tvorivé aktivity, zábava, noví kamaráti
DONES SI: prezuvky, dobrú náladu a kamaráta
INFORMÁCIE: _____________________________ meno organizátora, telefón
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Kvôli ďalšiemu kontaktu s deťmi je dôležité získať ich adresu, potrebujete vedieť telefón, kde môžete
zastihnúť rodiča alebo iného dospelého v čase konania klubu a informáciu, kto príde pre dieťa po skončení
programu. Preto dajte rodičom, alebo inému dospelému pri príchode dieťaťa vyplniť registračnú kartu.
Môže vyzerať takto:

Prázdninový klub priateľov - JABLKOVÉ HODY
Meno: ________________________ Priezvisko: ____________________________
Dát. nar.: ______________________ Telefón: ______________________________
e-mail: ________________________________________________________________
Príde pre mňa: __________________________ Odídem sám/sama: ÁNO – NIE
Súhlasím s posielaním ďalších informácií na uvedenú e-mailovú adresu: ÁNO - NIE

Príprava miestnosti
Vyhraďte priestor na prezliekanie, prezúvanie a odkladanie šatstva. V miestnosti potrebujete stoly
na tvorivé aktivity, stoličky, voľný priestor na hry. Priestor by mal byť variabilný, dobre osvetlený
a vetrateľný. Ku vchodu umiestnite registračný stôl. Pripravte materiál na úvodné činnosti a stolové hry
pre deti, ktoré prídu ako prvé. Deťom, ktoré prídu prvýkrát ukážte, kde je sociálne zariadenie. Miestnosť
vhodne vyzdobte.

Všetko o jablkách
Keď sa budete pripravovať na Jablkové hody zistíte, že obrázok jablka nájdete na mnohých
produktoch, ktoré môžete využiť v programe. V jednom rohu miestnosti môžete pripraviť malú výstavu
výrobkov z jabĺk: jablkové cukríky, jablkový čaj, šampón, mydlo, müsli tyčinky, cereálne výrobky, voňavá
sviečka, sviečka v tvare jablka, servítky s motívmi jabĺk... Ak je to vhodné, vyhláste súťaž o najkrajšie,
najčervenšie, najzaujímavejšie jablko z vlastnej záhrady. Na občerstvenie pripravte jablkový džús, ovocný
čaj, jablčník, sušené jablká a podobne.

Scripture Union Slovakia – Pracovné materiály – Jablkové hody

5

Program dňa
8.00 – 9.00

9.00

-

Začiatok – príchod detí, registrácia (rodič vyplní údaje)

-

každé dieťa dostane menovku v tvare jabĺčka (odkazový lístok Post-it
v tvare jablka)

-

úvodná činnosť (jabĺčka, tekvičky)

-

spoločný úvod

-

piesne, úvodná hra - kvíz

-

ilustračný príbeh, napr.:
Kľúče I. – Dávaj si pozor na ústa, MSEJK 1996
Kľúče II. – Kresťanské filtre, MSEJK 1997
C.S.Lewis: Čarodejníkov synovec – Zhubné slovo (piata kapitola),
Slovart 2005
J.R.R.Tolkien: Pán Prsteňov – Cesta tmou (hľadanie hesla na otvorenie
brány do Morie), Slovart, 2001

10.00

učenie verša naspamäť: Príslovie 25,11

- desiata, chlieb s pomazánkou, čaj
-

objavovanie Slova v skupinách (rozdelené deti do skupín objavujú rôzne
príbehy Biblie)

-

spoločné zhrnutie, prípadne opakovanie pomocou súťaže

12.30

- obed

13.00

-

v prípadne priaznivého počasia – hry vonku

-

spoločné hry, hry v družstvách

-

aktivity v kuchyni, ak je možnosť: pečenie jablkového koláča

-

ručné práce

-

opakovanie veršíka

-

príprava miestnosti na príchod rodičov

-

pozvánka na ďalšie stretnutie, klub, bohoslužby, besiedku

-

ukážky výrobkov

-

káva, čaj, koláče

14.00

16.00

18.00

- upratovanie, zhodnotenie
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Kvíz
Na úvod začneme malou súťažou. Potrebujeme karnevalovú masku – najlepšie čistú bielu, ktorú
pripneme na viditeľné miesto (nástenku, tabuľu, prípadne ju budeme držať v ruke). Na úzky pásik papiera
(2 cm široký, 1 meter dlhý) napíšeme rôzne výroky, vety. Môže to byť krátky úryvok z veľmi známej knihy,
výrok niekoho slávneho, verš známej piesne a podobne. Takto pripravené pásiky zrolujeme a jedným
koncom prilepíme do úst masky. Pásiky symbolizujú vypovedané slovo, či výrok niekoho konkrétneho. Po
prečítaní jednotlivých výrokov deti hádajú knihu, autora alebo interpreta. Vyberte výroky svojím obsahom
pozitívne, negatívne aj neutrálne. Podľa zloženia detí a ich záujmov vyberte známe knihy.
Príklady:
„Pasieš, Kubko, pasieš? Veruže pasiem. A kdeže sú nám teda ovce?“ (Maťko a Kubko)
„Iba pred chalúpkou sedí, do slniečka hľadí, uškom zavše pokýva, o všeličom rozmýšľa.“ (Smelý zajko)
„Okrem psa boli v koši pôvodne piati cestujúci, ale balón vyhodil na pobrežie iba štyroch.“(Tajomný
ostrov)
„Jeden prsteň všetkým vládne.“ (Pán Prsteňov)
„Varíš kašu, varíš, ale jesť ju nebudeš!“ (Valibuk, slovenská ľudová)
„Zrkadielko, zrkadielko, povedz, kto je najkrajší na svete?“ (Snehulienka)
„Hovoriť striebro, mlčať zlato.“ (Slovenské príslovie)
„Prehovor priateľ a vstúp.“ (Pán Prsteňov)
„Sézam, otvor sa!“ (Ali baba a 40 zbojníkov)
Na počiatku, Boh stvoril celý Vesmír svojim Slovom. Jeho Slovo je mocné a doteraz udržuje všetko
mocou svojho slova. (Hebrejom 1:3) A naopak, boli to slová Satana, ktorými oklamal ľudí v raji.
Všetko, čokoľvek povieme, už nemôžeme zobrať späť. Keď nám niečo „vykĺzne“, radi by sme to
rýchlo vrátili a premysleli si našu odpoveď. Vyberte si jeden z príbehov a prečítajte alebo prerozprávajte
deťom. Rozprávajte sa o význame a hodnote našich rečí. Rozhovor ukončite prečítaním biblického textu
z Jakuba 3,2-12.
Všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž,
schopný udržať na uzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali,
usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode: Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry,
usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malou časťou tela,
ale dokáže veľké veci. Pozrite: Aký malý oheň, a aký veľký les zapáli! Aj jazyk je oheň, svet neprávosti.
Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život, sám podpaľovaný
peklom. Všetky druhy divej zveri, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil, ale
jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a
Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i
kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť! Vari z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj horká
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voda? Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú
vodu.
Aké majú byť teda naše slová, naše reči a reakcie? Jakub píše, že náš jazyk je plný smrtiaceho jedu a nikto
ho nemôže skrotiť. Sme teda bezmocní? Nie! Pán Ježiš zvíťazil nad smrťou a teda zvíťazil aj nad malým
jazykom. V Ňom máme silu a oporu. S pomocou Pána Ježiša môžu byť naše slová také krásne a vzácne ako
zlaté jablká na striebornom podnose. Je to čudné prirovnanie? Toto prirovnanie napísal do knihy Prísloví
slávny kráľ Šalamún.
Dnes spoločne objavíme silu Slova v troch príbehoch, ktoré sú veľmi známe, ale predsa sa ne pozrieme
trochu inak. Boh svoje slová používa obdivuhodným spôsobom. Najprv sa naučme spoločne múdre
príslovie, ktoré napísalo o slove Šalamún.

VERŠ naspamäť
Základnou

myšlienkou

tohto

programu je verš z Príslovia 25,11: Sťa zlaté
jablká na striebornom podnose je slovo
vyrieknuté v pravý čas.
Verš sa naučíme naspamäť známou
metódou odoberania slov. Pripravíme si verš
podľa predlohy, každé slovo zväčšíme na
veľkosť A4, použite výrazné farby a dajte
pozor aby bol text čitateľný. Jednotlivé slová
pripnite na nástenku alebo magnetickú
tabuľu. Pri každom zopakovaní jedno slovo
odoberte. Všimnite si, že namiesto slova „v
pravý“, je použitá len šípka, ktorú umiestnime
tak, aby smerovala doprava. Deti majú
uhádnuť, aké slovo táto šípka znázorňuje.
V časti Tvorivé činnosti nájdete návod
na výrobu pomôcky, ktorá ilustruje tento
verš. Túto činnosť zaradíme hneď pri učení
verša naspamäť alebo pri ručných prácach.

Modlitba
Je veľmi dôležité ukončiť toto rozprávanie modlitbou pred ďalšou aktivitou. Našou spoločnou modlitbou
nech je Dávidov Žalm 141,3: Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier.
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OBJAVOVANIE SLOVA
Rozdelíme deti na tri skupiny, každá skupina si prejde tri úlohy, kde bude mať za úlohu preskúmať jednu
časť biblického textu, v ktorom Slovo hrá významnú úlohu.

1. Stvorenie Slovom: Buď svetlo!
Genezis 1:1-5 a Ján 1:1-5,10,14
Pripravte si 16 štvorcových kartičiek, z jednej strany čierne, z druhej biele. Čierne strany očíslujte.
Rozložte ich do štvorca čiernou stranou nahor. Povedzte deťom, že ich úlohou bude uhádnuť, aký
obrázok je na druhej strane a to tak, že vy budete postupne otáčať kartičky, ktoré deti určia podľa
čísla. Asi budú prekvapené, že aj po otočení poslednej kartičky sa tam neobjaví žiadny obrázok.
Možno budú tvrdiť, že tam nič nie je.

Prečítajme si spolu začiatok Biblie. Boh svojim slovom zmenil tmu na svetlo. Možno sa nám to
teraz zdá ako nič. Ale zmena čiernej na bielu je predsa najväčšia zmena aká sa mohla kedy udiať.
Vo svetle vidíme všetko a keby sme čítali Genezis ďalej, postupne by sme uvideli všetky farby
a tvary, aké si len vieme predstaviť.

EEIONRSTV – napíšte tieto písmena na samostatné kartičky, alebo použijeme písmenká z hry
Scrabble. Úlohou skupiny bude vytvoriť čo najviac rôznych slov z daných písmen. Za každé slovo
získajú bod. Ak poskladajú slovo zo všetkých písmen, získajú 10 bodov. Prípadne bodujeme podľa
hodnoty, ktoré majú písmená zo Scrabble. (všetky písmená tvoria slovo STVORENIE)

Pripravíme si veľkú kocku. Na jej jednotlivé strany napíšeme: Počiatok, Slovo, Svetlo, Život, Boh,
a jednu stranu necháme prázdnu.
Prečítame text z evanjelia Jána 1:1-5,10,14. Toto evanjelium sa začína presne ako v Genezis: Na
počiatku... Skúsme tieto dva texty porovnať a zistiť, ktoré slová z kocky sa tam nachádzajú. Zrejme
ľahko nájdeme všetkých päť slov. Viete, čo sú synonymá? Sú to slová s rovnakým významom.
Tieto slová na kocke (na základe textu, ktorý sme čítali) môžeme tiež nazvať synonymami. Ale čo
by sme dali na šiestu stranu kocky? Hľadajme teda ďalšie synonymum. Aké sú návrhy detí?
Skúsme nahradiť v texte Slovo menom Ježiš. Dáva to zmysel, však? Ježiš je teda Slovom, ktorým
Boh stvoril svet a ktorý býval medzi nami ako človek. To je ale sila!
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2. Potvrdenie Slovom: To je môj Syn!
Matúš 3:13-17

Pripravme si samolepiace menovky (alebo nastrihaný nálepkový papier). Opýtajte sa detí, ako na
seba niekedy volajú, čo o druhých hovoria. Môžu to byť veci pozitívne, ale aj negatívne. Napr: Hej
ty! Ty babrák! Bifľoš! Tučko! Šikovnica! Hyperaktívny!... a pod. Napíšte tie negatívne
pomenovania na nálepky. Chceli by ste tieto nálepky nosiť na sebe? Prečo nie? Keď si o niekom
niečo také myslíme alebo to o ňom hovoríme, akoby sme im dávali nálepku, ktorú vidia aj ostatní
a ovplyvníme svojím názorom ostatných. Ako by sme mohli tieto nálepky zmeniť na pozitívne?
Skúsme ich spoločne prepísať. Každý si môže vytvoriť nálepku pre seba, ako by chcel, aby ho druhí
ľudia volali, čo by si o ňom mali myslieť.

Na podložke máme kopu modelovacej hmoty (môže byť slané cesto, alebo hrnčiarska hlina).
Úlohou detí je spoločne vymodelovať krajinu, kde budú kopce, údolia a cesty. Keď to budú mať
hotové zvolajte: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá priepasť bude zasypaná,
každý vrch a kopec sa zníži! (Lk 3:4-5)
Zdá sa, že sa naša úloha zmenila, rýchlo všetko zarovnajme a vytvorme rovnú cestu, niekto má
prísť. Dáme deťom valčeky, aby hlinu urovnali.
Príchod Pána Ježiša začal presne takto dramaticky, všetko sa zrazu zmenilo. Ján to ohlasoval
a zrazu sa na tejto pripravenej ceste stretli. Ježiš a Ján. Na vyhladenú hlinu postavíme dve figúrky
a vedľa nich naznačíme do hliny rieku. Prečítame, alebo prerozprávame text z evanjelia Matúša
3:13-17. Ježišov krst sprevádzali zvláštne javy, prítomnosť Ducha Svätého a boží hlas. Ducha bolo
vidieť – ako holubicu a Boha bolo počuť. Slová, ktoré Ján a zrejme aj ostatní okolostojaci počuli,
jasne hovorili, kto je Ježiš. Boží Syn. Zrazu sme v jednom momente svedkami prítomnosti Trojice.
Boh hovorí Slovo o Synovi, ktorý je Slovom na zemi. Boh akoby dal v tomto momente Ježišovi
menovku: Môj milovaný Syn. Aby to všetci vedeli.
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3. Povolanie Slovom: Ja som!
Skutky 9:4-6
Pripravte si zvukové nahrávky televíznych zvučiek, napr. správy, seriál, rozprávky, reklama,
filmová spoločnosť a podobne. Púšťajte nahrávky postupne a nechajte deti hádať, čo je to za
zvučka, kde ju počuli a podľa čoho ju vedeli určiť. Zaraďte medzi zvučky aj niečo neznáme,
prípadne zvuk, ktorý zvučkou nie je.
Zvučky sme vedeli určiť preto, lebo sme ich už počuli. Spájame si ich aj s vizuálnym zážitkom, a ak
ich poznáme veľmi dobre, stačí nám pár prvých tónov a vieme o čo ide. Aký je to ale pocit, keď
nevieme o čo ide?

Prečítajte si text zo Skutkov. Pavel zrazu niečo počul, a nevedel si to spojiť s ničím, čo doteraz
poznal a zažil. Dokonca ho ešte oslepilo nejaké svetlo a už ani nič nevidel.
Vyplňme si najprv Pavlov osobný spis, čo o ňom vieme?
Meno:

Pavel/Saul

Miesto narodenia:

Tarzus

Vzdelanie:

u najlepšieho učiteľa Gamaliela

Povolanie:

farizej

Jeho hlavná úloha:

zlikvidovať kresťanov

Čomu/komu veril:

Bohu, Biblii (Zákon)

Kresťania ale verili tomu istému Bohu a dokonca aj tomu istému Zákonu. Kde bol problém?
Pozrime sa na malú optickú ilúziu. Koľko je na obrázku hranolov?
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Takto podobne si môžeme predstaviť, ako sa na Zákon pozeral Pavel a ako noví kresťania.

Pavel: Ja ako farizej viem, že

Kresťania: Predsa celý Zákon

treba

dodržiavať

a

aj Proroci hovorili o Kristovi

všetky

prepisy

o obetiach.

a v Ježišovi sa všetko ich

zákon

Viem, že Proroci predpovedali

predpovede

naplnili.

Ježiš

Mesiáša, na ktorého čakáme.

nezrušil zákon, on ho naplnil.

Ale ten Ježiš a jeho stúpenci

On je cestou k Bohu. Teraz

kresťania, porušujú celý zákon

všetko dáva zmysel!

a tvrdia, že Ježiš je Mesiáš!
Zlikvidovať ich!!!

Keď Pavel počul hlas z neba, tieto dva pohľady sa spojili a všetky svoje znalosti zo Zákona začal
vidieť v inom svetle. Zrazu pochopil všetky proroctvá a jasne videl, že v Ježišovi sa naozaj všetky
naplnili - od jeho narodenia v Betleheme, i útek do Egypta, aj jeho zázračné skutky a mocné
učenie až po jeho dokonalú obeť zmierenia za hriechy všetkých i slávne zmŕtvychvstanie.
„Ako som mohol byť taký slepý?“ mohol zvolať Pavel v momente, keď bol skutočne slepý, ale
uvidel – pochopil najdôležitejšiu pravdu svojho života. Osobne sa stretol s Ježišom a toto
stretnutie úplne zmenilo jeho život. Zjavilo sa mu Slovo, ktoré počul a dostal novú úlohu: toto
Slovo šíriť ďalej aj za cenu prenasledovania.

Spoločné zhrnutie
Keď sa tri skupiny vystriedajú na všetkých troch stanovištiach, stretneme sa a spoločne si zhrnieme, čo
sme sa naučili.
Na troch stanovištiach ste mali objaviť tri funkcie Slova. Aké to boli? Stvorenie, Potvrdenie, Povolanie.
Ak by sme boli svedkami týchto udalostí osobne, ktoré slová by sme počuli? Buď svetlo! Ty si môj Syn! Ja
som Kristus!
Akú moc má toto Slovo? Tvoriť, povzbudzovať, objasňovať, uzdravovať....
Kto je týmto Slovom? Ježiš Kristus
Môžeme aj dnes počuť toto Slovo? Ako? V Biblii. Keď čítame Bibliu, Božie slovo, počujeme aj dnes boží
hlas, ktorý nás pretvára, tvorí nové veci, utvrdzuje vo viere a povoláva k novému životu.
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TVORIVÉ ČINNOSTI, HRY
Kvíz
Koľko druhov jabĺk poznáš? Vymenuj aspoň dve.
(jonatánky, golden delicius, renety...)
Aký druh plodu je jablko?
(malvica)
Ako sa volá strom, na ktorom rastú jablká?
(jabloň)
Čo je to rajské jablíčko v slovenčine?
(paradajka)
Ako vyzerajú jablká v župane?
(môžete nechať nakresliť)
V ktorej rozprávke zohráva jablko dôležitú úlohu?
(Snehulienka...)
Akú pesničku o jablku poznáš?
(Červené jabĺčko, Měla babka...)
Čo sa vyrába z jabĺk?
(džús, čaj, sušené, koláče, corn-flakes, müsli tyčinka, pyré...)
Kto má dnes meniny?
(podľa aktuálneho dátumu)
V akej súťaži sa udeľuje cena Zlaté jablko?
(Bienále ilustrácií Bratislava)
Ktorý typ počítača má v názve jablko?
(Apple Mackintosh)
V akom jazyku sa zemiaky nazývajú jablká zeme?
(vo francúzštine – pommes de térre)
Ktoré chlapčenské meno má v sebe odrodu jablka?
(Jonatán)
Kde sa v Biblii spomínajú jablká?
(v raji to nebolo, Eva ochutnala ovocie)
Z ktorej povesti je jablko sváru?
(Trójska vojna, Paris)

Kvíz môžeme zmeniť aj na doplňovačku, ktorú môžu deti riešiť individuálne alebo v skupinách.

Rajské jablíčko po slovensky
Chlapčenské meno
Strom, na ktorom rastú jablká
Krajina, kde nazývajú zemiaky jablká zeme
Názov piesne
o jablku
Kto sa otrávil otráveným jablkom
Aký druh plodu je jablko
Druh tropických
jabĺk
Čo ochutnala Eva v rajskej záhrade
Najvzácnejší kov

Zlatým jablkám je pripodobnené __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
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Motivácia
Keď chcete deti lepšie motivovať a povzbudiť ich, aby sa zapojili do všetkých činností, môžete
pripraviť bodovací lístok. Môže mať formu vysvedčenia, potvrdenia o účasti alebo diplomu. Za každú
absolvovanú činnosť dostane dieťa pečiatku alebo malú nálepku. Tento diplom nie je súťažnou aktivitou,
slúži len na motiváciu, prípadne informáciu pre rodičov a ako spomienka na účasť v klube.
Bodovací lístok môže mať takúto formu:

Jablkový diplom
Dátum:
Meno:
Čo som všetko dnes zvládol/zvládla:
jabĺčko
desiata/obed
hry
iniciatíva
príbehy
pečenie
pomoc
prestieranie
rám na obrázok
spievanie
tekvička
tvorivosť
upratovanie
biblický verš
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Všetky tvorivé aktivity si pred stretnutím vyskúšajte, nové techniky naučte všetkých vedúcich.
Pripravte si všetok materiál v dostatočnom množstve podľa zoznamu na každý druh činnosti. Keď
zostavíte program, vyberte aktivity a hry do zálohy, ktoré vám pomôžu vyplniť časovú medzeru, ktorá
môže vzniknúť z rôznych dôvodov – deti ukončia istú činnosť skôr, ako ste predpokladali, nemôžete ísť von
kvôli zlému počasiu, navrhovaná aktivita nezaujme deti vôbec a potrebujete okamžite náhradu. Pokiaľ je
možné používajte kvalitný materiál, hlavne lepidlá, zastrúhané farebné ceruzky a píšuce fixky.
Dôležité: Pred každou činnosťou podpíšeme dieťaťu papier, na ktorý ide tvoriť, prípadne
označíme hotový výrobok. Vyhneme sa tak problémom na záver.
Okrem uvedených námetov si môžete pripraviť množstvo iných. Dnes už existuje veľa kvalitnej
literatúry, ktorá vám pomôže v tvorivej práci s deťmi.

Jabĺčka
Potrebujeme: maskovaciu pásku, vystrihnuté tvary jabĺk z výkresu, prstové farby, temperové farby, štetce,
farebné papiere, lepidlá
Na dvere alebo stenu urobíme maskovacou páskou tvar stromu. Úlohou detí je vytvoriť na túto jabloň
jablká. Každý dostane vystrihnutý tvar jablka. Vhodné výtvarné techniky sú: prstové farby, tempery,
nalepovanie natrhaných kúskov farebného papiera. Vytvorené jablká nalepujeme na strom (slučkou
lepiacej pásky alebo lepiacou hmotou).

Tekvičky
Potrebujeme: oranžový tvrdý papier, tvary tekvičiek, čierny samolepiaci papier, tvary očí, úst, nosov
a tyčinkové lepidlo na papier.
Podľa schopností a veku detí pripravíme predlohy, pre menšie a menej zručné deti povystrihujeme
základné tvary tekvičiek (oranžový kartón) a častí tváre (čierny papier). Deti si ponalepujú oči, nosy a ústa
podľa vlastnej fantázie. Staršie deti si obkreslia a vystrihnú jednotlivé časti podľa predlohy alebo ich
necháme tvoriť samé.

Textilné prestieranie
Potrebujeme: rovnaké kusy jednofarebnej bledej látky, vzorované servítky (s obrázkami jedla, jabĺčok alebo
sezónne motívy), lepidlo Duvilax, hrubé štetce.
Látku nastriháme zúbkovanými (cik-cak) nožnicami na veľkosť A3, servítky rozdelíme na vrstvy, budeme
potrebovať len vrchnú – potlačenú, deti si vystrihnú zo servítok motívy, ktoré chcú použiť. Látku položíme
na vrstvu starých novín a natrieme Duvilaxom na miestach, kam chceme umiestniť motívy zo servítok.
Rozmiestnime servítky na látku podľa vlastného návrhu. Prilepíme servítky a pretrieme ich aj zvrchu
lepidlom. Necháme zaschnúť. Toto prestieranie sa po zaschnutí dá prať vo vlažnej vode. Táto technika sa
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volá decoupage (dekupáž) a v špecializovaných potrebách pre výtvarníkov predávajú špeciálne lepidlá na
tento účel.
Obrázkami zo servítok, alebo kúskami látky môžeme oblepiť aj hlinené kvetináče, či kartónové krabice.

Rám na obrázok
Potrebujeme: rámy vyrezané z lepenky (viď predloha), zvyšky farebných papierov alebo tapety, zvyšky
priadze, stužiek, tenký prírodný papier do ktorého sa balia kvety, vylisovaný list alebo kvet, lepidlo.
Vopred si pripravíme lepenkové rámy a tiež niekoľko hotových rámikov na ukážku. Rám oblepujeme
útržkami papierov alebo omotávame priadzou či stuhami. Rám môžeme oblepiť aj bielou tapetou, ktorú
pomaľujeme temperami. Do rámu môžeme umiestniť ľubovoľný obrázok. Jedna z možností je umiestniť
do neho vylisovanú rastlinu, alebo pekne zafarbený jesenný list. Ako pozadie použijeme tenký prírodný
papier: silno ho pokrčíme, aby získal zaujímavú štruktúru a potom opatrne vystrieme. Vystrihneme
obdĺžnik vhodnej veľkosti, zozadu nalepíme na rám, na papier nalepíme vylisovaný kvet (list).

Pečiatkové pozdravy
Potrebujeme: malé jablká, anilínové farby a tvrdý papier alebo textilné farby, staré tričko alebo zvyšky
látok
Jabĺčka rozrežeme na polovicu, natierame farbou a otláčame na papier. Podľa toho, na aký materiál
budeme jabĺčka otláčať si vyberieme vhodnú farbu. Na papier je vhodná tempera alebo anilínové farby.
Na textil použijeme textilné farby. Takto si môžeme vyrobiť pozdrav, pozvánku, plagát, či obrázok do
vopred vyhotoveného rámiku. Textilnými farbami môžeme pečiatkovať staré tričko, prestieranie, záves,
obrus, či textilný obrázok.
Detaily ako stopku a list môžeme dokresliť textilnými fixkami.

Jednoduché pečenie
Potrebujeme: lístkové cesto, nakrájané jablká, práškový cukor, vajíčko na potretie
Lístkové cesto rozvaľkáme, nakrájame na malé štvorce. Do stredu každého štvorca položíme štvrtinu
očisteného jablka, zabalíme do šatôčky a upečieme. Po upečení posypeme práškovým cukrom,.

Veršík
Potrebujeme: vystrihnuté predlohy, dvojnožky na zopnutie, fixky a farbičky
Vopred pripravíme a vystrihneme predlohy podľa v potrebnom počte pre každého. Spojnice majú rozmer
2 x 21 cm. Pre každého potrebujeme dve postavičky, dve spojnice a 4 dvojnožky. Dieťa si postavičky
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vyfarbí, do spojníc napíše verš a zopne dvojnožkami. Postavičky vyjadrujú rozhovor dvoch ľudí, pohybom
vyjadrujeme dynamiku komunikácie, ktorá je rôzna, ale vždy by sme mali dať pozor na to, aby naše slová
boli vzácne a krásne ako zlaté jablká.

Jablkové masky
Potrebujeme: baliaci papier alebo tapetu, nožnice, zošívačku, plagátové farby
Z baliaceho papiera vystrihneme tvar jablka (dvojmo), spojíme po obvode zošívačkou, dole necháme otvor
na nasunutie, na vhodnom mieste urobíme otvory pre oči a jablkovú masku pomaľujeme. Môžeme
pripnúť aj list. Jednoduché masky vyrobíme z papierových tanierov do ktorých vystrihneme oči a vhodne
pomaľujeme. Táto činnosť je vhodná aj pre úplne malé deti. Prípadne na tanier napíšeme aj Biblický verš.
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TEXTILNÉ PRESTIERANIE

OBLEPOVANÝ RÁM

Z lepenky
vyrežeme rámik vo
veľkosti A5.

Oddelíme vrchnú potlačenú vrstvu
obrúska.
Vybraný motív vystrihneme.
Textilnú podložku natrieme
lepidlom na tom mieste, kde
budeme lepiť.

Z tapety vystrihneme tvar podľa nákresu,
stred narežeme podľa čiar, natrieme
lepidlom z rubovej strany. Rámik
oblepíme a necháme zaschnúť. Po
Vystrihnutý motív prilepíme
a zvrchu pretrieme lepidlom.

zaschnutí môžeme rámik ľubovoľne
pomaľovať.

Necháme dobre zaschnúť.
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VARIÁCIE NA JABLKO (METODICKÝ RAD)
Metodický rad je výtvarný cyklus, ktorý využíva jeden námet, ku ktorému hľadá vlastné, variabilné
výtvarné riešenie. Jednoduchšie povedané, pokúsime sa znázorniť jablko rôznym spôsobom a rôznymi
technikami. Objavíme tak spoločne celú škálu farieb, štruktúr, povrchov a proporcií. Tento proces rozvíja
tvorivé myslenie a chuť experimentovať nielen u dieťaťa ale aj u dospelých.
Odporúčané techniky:
-

kresba ceruzkou
frotáž
kresba farebnými pastelkami
maľba temperou
maľba akvarelom
koláž
odtlačok
maľba na sklo/fóliu
lepenie ústrižkov...
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BIBLICKÝ VERŠ
- pohyblivý obrázok

Ako zlaté jablká na striebornom podnose
je slovo vyrieknuté v pravý čas. Príslovia 25,11
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JABLKÁ
- predlohy na vystrihovanie
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TEKVIČKY - PREDLOHY NA VYSTRIHOVANIE
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TEKVIČKY
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RECEPTY – NIEKOĽKO OSVEDČENÝCH RECEPTOV NA
INŠPIRÁCIU
Jablková bábovka
25 dg polohrubej múky
25 dg práškového cukru
3 vajíčka
1 prášok do pečiva
1 ½ dcl oleja
1 veľké postrúhané jablko
Všetko zmiešame dokopy a pomaly pečieme.
Lenivá štrúdľa
1 c detskej krupice
1 c hrubej múky
1 c kryštálového cukru
1 prášok do pečiva
1 kg nastrúhaných jabĺk ochutených škoricou a vanilkovým cukrom
Zmiešame všetky suché časti a na vymastený plech striedavo sypeme vrstvy: múka + jablká, posledná vrstva
je múka, navrch nalejeme ¾ rozpustenej Hery (alebo nastrúhame) a upečieme.
Jablkové muffins
25 dg múky
10 dg cukru
1 lyžička prášku do pečiva
štipka soli
1 vajce
60 ml mlieka
60 ml oleja
175 ml jabĺk alebo 3 banány
Zmiešame suché časti, do ktorých vylejeme rozmiešané tekutiny. Zamiešame a naplníme košíčky, pečieme
15-20 minút.
Jablká v župane
Celé jablká ošúpeme, vydlabeme jadrovník a naplníme zmesou pikantného džemu a mletých orechov.
Položíme na štvorce lístkového cesta, zabalíme, prichytíme špáradlom. Natrieme vajíčkom a upečieme.
Podávame teplé s vanilkovým krémom.

Ovsené muffins
1 1/3 c hladkej múky
1 c ovsených vločiek
¼ c hnedý cukor
1 lyžička prášku do pečiva
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½ lyžičky soli
½ lyžičky sódy bicarbony
¾ c ovocia (jablká, čučoriedky, ríbezle)
2/3 c mlieko
1/3 c pomarančový džús
¼ c rastlinný olej
1 vajce
Zmiešame suché časti, do ktorých vylejeme rozmiešané tekutiny. Zamiešame a naplníme 12 košíčkov,
pečieme 15-20 minút.
Jablčník
40 dg hladkej múky (polohrubej)
1 Hera
15 dg práškového cukru
1 vanilkový cukor
1 celé vajce
1 prášok do pečiva, trochu soli
plnka: 1 kg postrúhaných a ochutených jabĺk (škorica, vanilkový cukor, hrozienka, orechy)
Na vymastený plech rozvaľkáme polovicu cesta, naplníme plnkou, zakryjeme druhou polovicou cesta, ktoré
popicháme vidličkou. Upečieme do zlata.
pozn.
c = cup = 250 ml

Námety na hry
Hádzanie loptou na cieľ - Do veľkej krabice vystrihneme otvor v tvare jablka, deti rozdelíme do družstiev.
Cieľom každého družstva je trafiť čo najviac lôpt do otvoru. Určíme rovnaký počet pokusov pre každé
družstvo, respektíve pre každé dieťa.

Navigácia slepého – najprv vyberieme hráča, ktorému zaviažeme oči. Každé družstvo si vyberie navigátora
a postavíme prekážkovú dráhu. Úlohou navigátora je previesť „slepého“ cez prekážky pomocou slovných
inštrukcií. Každému družstvu meriame čas, prípadne zohľadňujeme disciplínu ostatných, ktorí majú
zachovať ticho, aby „slepý“ počul inštrukcie. Táto hra je vhodná tematická hra k našej téme hodnoty slova.

Hudobné stoličky - 2 verzie, prvá verzia (súťaživá): pri odobratí stoličky, hráč, ktorý si nestihne sadnúť
vypadáva. Druhá verzia (tímová spolupráca): pri odobratí stoličky si musia sadnúť opäť všetci, hra končí,
keď všetci sedia na jednej stoličke, prípadne sa pokúsia sadnúť si do kruhu bez stoličky.

Preteky družstiev
–

s balónom medzi kolenami, s mincou medzi kolenami, slalom medzi stoličkami, s jablkom
na lyžici, šúpanie jabĺk, jedenie a pod.
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Kde sa v Biblii spomínajú jablká?

V Biblii sa väčšinou spomínajú granátové jablká, ktoré sú pre geografickú polohu Izraela bežnejšie.
V Novom zákone sa jablká nespomínajú vôbec, ale nájdeme tam veľa „ovocia“, ktoré máme niesť.
Len na informáciu uvádzame biblické citáty podľa konkordancie pre tých, ktorí takúto publikáciu nemajú:

Jablká:
1.Mojž.30,14

- Rúben našiel ľúbostné jablká

2.Mojž. 28,33

- a na podolku (plášťa) spravíš granátové jablká

4.Mojž. 13,24

- a vzali (vyzvedači) aj z granátových jabĺk

5.Mojž. 8,8

- do zeme granátových jabĺk

1.Kr. 7,18

- zrnaté jablká (ozdoby na chrámových stĺpoch)

Jer. 52,22

- Granátových jabĺk na vonkajšej strane bolo deväťdesiatšesť

2.Par. 3,16

- spravil 100 granátových jabĺk

Pieseň 2,5

- posilnite ma jablkami

Pieseň 4,3

- ako polovica granátového jablka tvoja slucha spod závoja (6,7)

Pieseň 8,2

- víno sladké z granátových jabĺk

Pieseň 7,14

- ľúbostné jabĺčka vydávajú vôňu

Jabloň:
4.Mojž. 20,5

- nie je to miesto vhodné ani pre granátovú jabloň

Pieseň 4,13

- rajská záhrada granátových jabloní

1.Sam 14,2

- Saul sa zdržoval pod granátovou jabloňou

Pieseň 2,3

- ako jabloň medzi stromami lesa

Pieseň 6,11

- zišla som pozrieť či kvitnú granátové jablone (7,13)

Pieseň 8,5

- pod jabloňou som ťa zobudila

Joel 1,12

- palma i jabloň, všetky stromy poschnú
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Scripture Union Slovakia
Scripture Union je medzinárodná kresťanská nezisková organizácia, ktorá v spolupráci s cirkvami pracuje
vo viac ako 130 krajinách sveta. Cieľom tejto organizácie je prinášať dobrú správu o Ježišovi Kristovi
deťom, mladým ľuďom a rodinám – a povzbudzovať ľudí každého veku k duchovnému rastu pomocou
Biblie a modlitby.
Scripture Union organizuje prázdninové programy, pracuje v cirkvách a na školách, vydáva literatúru
a zabezpečuje školenia svojich pracovníkov a dobrovoľníkov.
Scripture Union Slovakia je súčasťou medzinárodného hnutia Scripture Union, registrované ako občianske
združenie. Viac na www.scriptureunion.sk

Pracovné materiály sú pomôcky pre učiteľov a pracovníkov s deťmi. Sú zostavené na základe praktických
skúseností z práce s deťmi. Pôvodne sme vydali tieto materiály:
PM - Hľadanie biblických rukopisov (hra do terénu)
PM - Hľadá sa 40 predmetov z Biblie (hra do klubu)
PM - Jablkové hody (jesenný Biblický tvorivý klub pre deti)
PM - Dary z Orientu (Vianočná spoločenská hra pre 3-6 hráčov)
PM – Veľká noc (tematický materiál)
PM – Namiešaj si priateľstvo (Biblický tvorivý klub pre deti)
PM – Cestovné zážitky apoštola Pavla (spoločenské hra + klub)
PM – Bojuj dobrý boj (5-dňový program pre deti)
PM – Výstup na Everest (Biblický tvorivý klub pre deti)
PM – Používanie Biblie s deťmi (príručka pre učiteľov)
PM – Biblia je ako (10 lekcii o Biblii)
KONTAKT – Čo hovorí Biblia na tému: Harry Potter
Púštni bádatelia – zápisník (prehľad celej Biblie pre deti)
Príbehy ježka Ferka (pracovný materiál pre materské centrá)
Veľká výprava - Biblia pre deti www.velkavyprava.sk

V súčasnosti publikujeme pracovné materiály elektronicky. Aktuálnu ponuku nájdete na web stránke:
http://www.scriptureunion.sk/biblia/literatura/

Scripture Union Slovakia
Legionárska 4
811 07 Bratislava
scripture.news@gmail.com
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