
PRÍBEH NOEMA  
krátke katechézy pre deti predškolského veku v Roku Božieho slova 

 

Séria biblických katechéz vychádza z príbehu o Noemovi a jeho rodine. Samotný príbeh je rozdelený na 10 častí. 

Každá sa skladá z prerozprávania časti biblického príbehu o Noemovi. Rozprávanie príbehu je prepojené na 

konkrétny biblický obraz. S obrazom možno pracovať buď formulovaním vhodných otázok alebo komentovaním, čo je 

na obrázku. Plynule nasleduje krátke zamyslenie, aplikácia, na záver modlitba a praktická aktívna činnosť žiakov.   

Modlitba je krátka, nadväzuje na zamyslenie a zároveň sa v nej deti stretávajú s rôznymi prívlastkami Boha (dobrý, 

milý, drahý, starostlivý, láskavý). Aktívna činnosť pomáha deťom praktickým spôsobom upevniť získané poznatky. 

Uvádzame tu 2 katechézy. Ďalšie budú zverejnené na stránke www.dkuspis.sk v sekcii Rok Božieho slova. Po 

absolvovaní 10 biblických katechéz deti spoznajú príbeh Noema, a budú ho mať ucelený i v obrazovej dejovej línii. 

 

Ciele:  

 poznať Noemov príbeh,   

 na príbehu Noema oceniť Božiu starostlivosť o človeka, 

 uvedomiť si, že dôležitosť modlitby ako rozhovoru s Bohom.   

Metódy: rozprávanie, rozhovor, čítanie obrazu, praktické činnosti (kreslenie, tvorba korábu a pod.), jednoduchá práca 

s Božím posolstvom.  

Pomôcky: obrázky biblického príbehu, ku každej katechéze materiál podľa potreby. 

 

Katechéza č. 1: NOEMOVA RODINA 

 

Priebeh:  

ukážeme deťom obrázok Noema, opýtame sa ich, či im niekoho pripomína (napr. dedka), 

čo robí, kto to asi je. Jeho meno prezradíme až počas rozprávania príbehu.  

 

Príbeh:  
Zem, ktorú Pán Boh stvoril pre človeka, postupne obývalo veľa ľudí. Ich život sa Pánu 

Bohu nepáčil. Mnohí kradli, klamali a ubližovali si. Medzi nimi však bol jeden človek 

a my ho vidíme na obrázku, volal sa Noe. On bol iný. Vedel, že Pán Boh je dobrý a že jeho 

život sa mu bude páčiť vtedy, keď bude dobrý a statočný. Keď bol dospelý, oženil sa 

a spolu so ženou mali troch synov. Volali sa Sem, Cham a Jafet. Celá Noemova rodina žila 

statočne a Bohu sa to páčilo. Noe často upozorňoval ľudí, aby si neubližovali, aby boli 

k sebe dobrí, no oni ho nepočúvali a často ho kruto umlčali. Noe bol preto smutný.    

Jedného dňa Boh prehovoril k Noemovi a povedal mu: „Noe, si spravodlivý človek. Preto 

počúvaj, čo ti poviem: Rozhodol som sa očistiť zem od všetkého zlého. No ty a tvoja 

rodina nie ste zlí. S tebou však uzatvorím zmluvu. Postav koráb, aby si sa v ňom zachránil 

ty a tvoja rodina.“ Noe povzdychol a povedal: „Pane, neviem, čo je to koráb a ani to, ako sa stavia. Ale chcem urobiť 

to, čo si praješ.“ Boh na to povedal: „Všetko ti poviem, a ty to pochopíš, lebo si človek spravodlivý.“  

 

Zamyslenie:  

Boh si vyvolil rodinu Noema.  

 

Aplikácia 

 I tvoja rodina je vyvolená Bohom. Boh chcel, aby si sa narodil v rodine, ktorú máš a má s tebou i ostatnými 

členmi rodiny svoj plán, svoj zámer. Prihovára sa tvojim rodičom a cez ich dobrotu, lásku a rady sa Boh prihovára 

i tebe.  

 

Modlitba:  

Dobrý Bože, ďakujem ti za moju rodinu. 

Ďakujem ti za mamku, ocka, babku, dedka, atď. (deti povedia, za koho v rodine ďakujú, vymenujú členov rodiny). 

Prosím ťa, aby si býval s nami a pomáhal nám byť dobrou rodinou. 

 

Aktivita:  

Deti si nakreslia svoju rodinu.  

Výkresy s členmi rodiny si môžu pripnúť na nástenku do ďalšej biblickej aktivity. Alebo ak vám to umožní priestor až 

do ich celkového ukončenia. 

 

 

http://www.dkuspis.sk/


Katechéza č. 2: VARI SA NOE ZBLÁZNIL 

 

Priebeh:  

Zopakujeme si udalosti z minulej aktivity. Potom ukážeme deťom obrázok, 

ako Noe stavia koráb. Môžeme  sa ich opýtať, čo vidia na obrázku, kto tam 

je a čo robí. Potom uvedieme stretnutie nasledovne: Minule sme sa 

dozvedeli, že Noe vôbec nevedel čo je koráb a ako sa stavia. O tom, čo 

všetko mu Boh k tomu povedal a ako na neho pozerali ostatní ľudia, si 

povieme dnes.  

 

Príbeh:  
Boh povedal Noemovi: „Postav koráb z veľmi pevného dreva a zvnútra aj 

zvonka ho ponatieraj smolou.“ 

Povedal mu aj to, aký má byť dlhý, široký a vysoký. Ľudia vtedy nepoznali 

meter a dĺžku merali v lakťoch (ukážeme deťom, že dĺžka jedného lakťa sa 

rovnala dvom dĺžkam medzi roztiahnutým palcom a malíčkom). Ďalej mu 

povedal, aby na korábe urobil strechu a vnútri veľa miestností. Koráb bude 

mať tri poschodia. Na jednej strane mal urobiť dvere.  

Noe začal robiť všetko, ako mu povedal Boh. Koráb vyzeral ako obrovská 

loď, ktorá však stála na pevnine. To bolo ľuďom čudné. Preto sa mu vysmievali a hovorili si, že Noe sa asi zbláznil. 

Načo stavia obrovskú loď, keď nikde naokolo nebolo more. Ale Noe im ešte stále pripomínal, ako sa Bohu nepáči, že 

žijú zle a zošle na zem potopu. Zachránia sa iba tí, ktorí budú v korábe. Ľudia jeho slová nebrali vážne a robili si stále 

po svojom. A to bolo ich nešťastie.   

 

Zamyslenie:  

Noe sa určite nezbláznil. Pre ľudí okolo neho bolo čudné, čo robil: On vedel, že má urobiť to, čo chce Boh. Preto 

staval koráb. Dokonca pripomínal ľuďom, že zachránia sa iba tí, ktorí budú v korábe, ale oni na to nedbali.  

 

Aplikácia 

 Je veľmi dôležité, aby sme robili to, čo je dobré a správne. Možno sa to niektorým zdá čudné a možno sa nám 

niektoré deti i vysmievajú. Nás to však nesmie odradiť. Čo dobré môžeme urobiť počas dňa? Pomáhať doma 

rodičom, podeliť sa o cukríky, dovoliť sa hrať iným deťom s našou hračkou, pomôcť iným spolužiakom, byť 

dobrým kamarátom aj menej šikovným deťom. Za to všetko aj nám Pán Boh povie ústami ľudí, že sme dobrí 

a spravodliví.  

 

Modlitba:  

Dobrý Bože, nie vždy sa mi chce byť dobrým a spravodlivým.  

Prosím ťa, daj mi silu, aby som to dokázal tak, ako to robil Noe.  

 

Aktivita:  

S deťmi môžeme vytvoriť kartónový koráb, ktorý sa vyskladá z veľkých papierových škatúľ.  

Postavený koráb bude  príležitosťou, aby si deti vedeli koráb predstaviť a vstúpiť do neho ako 

Noe s rodinou. Ak ho urobíme po rozprávaní príbehu a zamyslení, záverečná modlitba môže 

zaznieť práve po tom, ako deti vstúpia do korábu.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katechéza č. 3: NOE ZVOLÁVA ZVIERATÁ 

 

 

Priebeh:  

Deťom ukážeme obrázok a pritom hovoríme, že koráb je už postavený a 

vyzerá naozaj obrovský. Opýtame sa ich, či si pamätajú, z čoho je koráb 

postavený a čím mal byť natretý. Upriamime pozornosť na to, ako do 

korábu vchádzajú zvieratá. Prečo tam idú? Nemal byť koráb len pre Noema 

a jeho rodinu? V ďalšej časti príbehu dostaneme odpoveď. 

 

Príbeh:  

Skôr ako Pán Boh postavil do sveta človeka, zaplnil náš svet všetkými 

druhmi zvierat. Zvieratá slúžili človeku a preto ich chcel zachrániť, aby až 

pominie potopa, mohli opäť žiť jednak vo voľnej prírode a jednak byť 

pomocou človeku. Boh si totiž želal, aby zvieratá žili na zemi aj po potope. 

Pred potopou Boh povedal Noemovi, aby priviedol do korábu zvieratá, 

vtáky a plazy, z každého druhu samčeka a samičku. Potom Boh povedal 

Noemovi: „Zošlem na zem dážď a bude pršať štyridsať dní a nocí,“ To je 

viac ako jeden mesiac.  

 „Potopa spôsobí, že na zemi viac nebude nič živé“ Len ty Noe so svojou 

 rodinou a zvieratami budete v bezpečí vnútri korábu, pretože si počúval môj hlas, urobil si všetko, čo som ti povedal 

a tak si splnil moju vôľu. “ 

 

Zamyslenie:  

Noe dostal veľké poslanie od Pána Boha. Bolo dôležité, aby ho splnil. Noe však dobre počúval Boží hlas, urobil 

všetko čo Pán Boh chcel. Bol zodpovedný a mal na starosti okrem svojej rodiny aj celú zvieraciu ríšu, o ktorú sa 

zodpovedne staral.  

 

Aplikácia: 

 Aj z nás chce mať Pán Boh zodpovedných ľudí. Zatiaľ sa tejto zodpovednosti postupne učíme a rodičia nám 

zverujú malé úlohy. Ale aj na splnenie malých úloh niekedy potrebujeme obrovskú silu, aby sme ich dokázali 

splniť. Okrem toho už i Pán Boh nám zveruje úlohu, aby sme sa starali o to, čo vidíme okolo seba. Je to krásna 

príroda, tráva, kvety, zvieratká. Nemôžeme ich ničiť, ubližovať, ale máme všetko chrániť, pretože celá príroda 

a celý svet je pre nás veľkým Božím darom.  

 

Modlitba:  

Milý Bože, príroda, ktorú si stvoril je tak krásna.  

Najradšej mám (tu deti môžu vymenovať kvety alebo zvieratká, ku ktorým majú nejaký vzťah).  

Prosím, pomáhaj mi, aby som sa o prírodu dobre staral a chránil všetko, čo si stvoril. 

 

Aktivita:  

Deťom dáme výkres, na ktorý si namaľujú kopce, vodu, slnko, oblohu. Potom im rozdáme vopred vystrihnuté obrázky 

zvierat, ktoré dolepia na výkres. Vytvárame koláž. Za pekného počasia môžeme ísť s deťmi do prírody, kde sa môžu 

priamo dotknúť prírody, a to svojimi zmyslami: zrakom, hmatom, čuchom i sluchom. Môžeme pridať aj ďakovnú 

modlitbu priamo v prírode. 

Milý Bože, ďakujeme ti za; a tu deti vymenujú, za čo z prírody chcú poďakovať. 

Ďalšou možnosťou je využiť postavený koráb a deti vkladajú do korábu plyšové zvieratká. Postupne, každý pomenuje 

aké zvieratá v korábe sú a ktoré im chýbajú, ktoré v škôlke síce nie sú, ale deti ich poznajú. Neskôr im môžeme 

zvieratká ukázať v knihe zvierat alebo na internete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Katechéza č. 4: PRÍPRAVA NA CESTU 

 

 

Priebeh:  

Katechézu začneme malým opakovaním. Komu najviac záležalo na tom, 

aby na svete bolo dobre a aby si ľudia neubližovali? Komu zveril veľkú 

úlohu? Ako sa volala obrovská loď? Prečo bol koráb postavený? Kto 

mal v korábe byť? Keď si pozrieme dnešný obrázok, vidíme tu troch 

mužov. Ani jeden z nich nie je Noe. Ale sú to jeho synovia. Pamätá si 

niekto ich mená? Sem, Cham a Jafet. Sú mladí a veľmi silní, preto sa 

v dnešnom príbehu dozvieme, v čom boli Noemovi nápomocní. 

 

Príbeh:  

Boh povedal Noemovi, aby do korábu urobil dostatočné zásoby potravy 

pre svoju rodinu ale i pre zvieratá. V tom mu pomáhali jeho synovia. 

Nazhromaždili ovocie a zeleninu, všetko pripravili tak, aby im to vydržalo na veľmi dlhú dobu. Premysleli si, ako 

jedlo budú deliť, aby nikto z nich neostal hladný. Nič nesmeli vyhodiť, ale všetko zužitkovať. A podarilo sa! To bolo 

jedla! Noe a jeho synovia pripravili zásoby a uložili do korábu.   

Potom načerpali čerstvú vodu, aby mali čo piť počas nasledujúcich dní a týždňov. Mysleli na všetko a všetkých. 

Mysleli na celú rodinu i na zvieratá.  

Vedeli, že keď sa pred potopou zachránia a opäť vystúpia na zem, zem bude pustá a nebudú na nej žiadne rastliny ani 

stromy. Bude to chvíľu trvať, kým premočená zem vyschne, začne na nej opäť rásť tráva, vyrastú stromy a prinesú 

úrodu.  

 

Zamyslenie:  

Noe vedel, že k tomu bude potrebné veľa trpezlivosti, veľa času a práce, ale to veľmi predbiehame. Noe najprv vedel 

to, že v korábe bude musieť každý pozerať i na toho druhého, aby nezjedol jeho porciu, lebo ten druhý by potom ostal 

hladný.   

 

Aplikácia: 

 Na zemi je dostatok jedla pre všetkých. Pán Boh sa o to postaral. Odkiaľ je jedlo, ktoré každý deň máme na našom 

stole? Je od mamky a ocka, od pani kuchárok, z chladničky, či z obchodu? Vieme za tento dar ďakovať Pánu 

Bohu? 

 Na zemi je dostatok jedla, ale ľudia si ho nevedia správne rozdeliť. Niektorí plytvajú jedlom a potom niektorí 

nemajú čo jesť. Pred každým jedlom by sme si mali uvedomiť, že mať chlebík na tanieri na raňajky, teplé jedlo na 

obed a sladkosti poobede, nie je samozrejme pre všetky deti a všetkých ľudí. Sú krajiny, kde nie je dostatok jedla 

ani vody. Tam ľudia jedia len raz za deň a po vodu musia chodiť aj niekoľko hodín. Vieme  aspoň niekedy prosiť 

Pána Boha, aby ľudia na svete netrpeli hladom a smädom a aby tí bohatší dokázali zo svojich zásob darovať jedlo 

hladujúcim? Vieme sa o svoje sladkosti podeliť s inými? 

 

Modlitba:  
Dobrý Bože, ďakujeme ti za jedlo, chlebík a vodu, za dobroty, ktoré máme každý deň.  

Prosíme ťa, aby sme sa vedeli deliť, aby nikto z nás, ani nikto na svete netrpel hladom alebo smädom. 

 

Aktivita:  

Naučíme sa ďakovnú modlitbu za jedlo.  

(Za tento chlieb každodenný; Otče náš, všemohúci Pane; podľa vlastného výberu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Katechéza č. 5: LÚČENIE 

 

 

Priebeh:  

Možno nám predchádzajúce časti pripomínajú príbeh 

o veľkom dobrodružstve plavby na mori. Veľký koráb, 

v nej je Noe so svojou  rodinou, zvieratá, obrovské 

zásoby jedla, už sa len vydať na dobrodružnú cestu. 

Avšak toto dobrodružstvo nebolo vôbec ľahké. To bolo 

nevyhnutné na záchranu života. Ako si s tým Noe 

poradil? Dozvieme sa dnes. 

 

Príbeh:  

Postaviť obrovský koráb trvalo dlho a nebolo to 

jednoduché. Noe s rodinou boli poslušní a pracovití 

a tak sa im to podarilo. Koráb bol hotový a Noe urobil 

všetko tak, ako mu Boh prikázal.  

Teraz musel Noe dôverovať Bohu vo všetkom, čo malo nastať. Potom začalo pršať.  

Najprv spadlo zopár kvapiek, potom lialo ako z krhly. (tu môžeme zapojiť deti do príbehu a to simulovaním dažďa, 

pomocou prstov budeme napodobňovať dážď, najprv jedným prstom, každý ťuká o stôl alebo podlahu, potom 

striedavo dvomi prstami, neskôr pridáme všetky prsty akoby sme hrali na klavíri, neskôr búchame všetkými prstami 

naraz - plieskame a nakoniec tlieskame) 

Noe vošiel do korábu spolu so svojou ženou, s troma synmi a ich ženami. Vzali so sebou pár každého druhu divokých 

aj krotkých zvierat, vtákov a plazov.  

Noe a jeho rodina sa rozlúčili so všetkými ostatnými, ktorí zostali na zemi. Už ich nikdy neuvidia.  

Keď boli všetci vnútri, Noe pevne zatvoril dvere korábu. 

Čoskoro sa koráb bude plaviť po vode. Boh sľúbil, že budú v bezpečí. A Noe to vedel. Vedel, že v korábe bude 

potrebné žiť jednoduchšie, skromnejšie, ale že i to pominie a nastanú lepšie časy.   

 

Zamyslenie:  

Nebolo jednoduché odísť z domu, z miesta, ktoré Noe miloval, kde vyrastal on i jeho deti. Mal tam svojich blízkych, 

hoci možno teraz mnohí z nich sa mu vysmievali, prečo robí nezmyselné veci a stavia koráb. Avšak Noe to robil preto, 

aby sa zachránil a to mu kázal Boh. Vedel, že keď to Boh chcel, určite s ním bude vo všetkých ťažkých chvíľach. 

Preto Noe nezúfal, ale s dôverou vykročil do ďalších dní v korábe. 

 

Aplikácia: 

 Sú miesta na zemi, kde aj dnes veľa a dlho prší a kvôli povodni ľudia musia opustiť domovy. Niekde je zase veľké 

sucho a kvôli suchu musia odísť preč.  

 Sú však situácie i opačné – aká je teraz a tou je pandémia. Neutekáme z domovov preč, ale musíme byť iba doma, 

akoby vonku bola potopa. Náš dom sa stáva takým korábom. Ostať doma je dôležité, aby náš život nebol 

vystavený ohrozeniu choroby. Vidíme, že je potrebné dôverovať Pánu Bohu a prijať to, čo je iné. Byť skromnejší, 

to sa nám vždy oplatí. Hovorí sa, že jednoduchší život je oveľa šťastnejší. Tak si to teraz vyskúšajme.   

 

Modlitba:  

Prosíme ťa, dobrý Bože, za deti a všetkých, ktorí musia opustiť svoje domy, hračky, niekedy aj rodinu, aby sa 

zachránili.  

Ďakujeme ti, že máme domov, že máme zdravie a že nám dávaš všetko potrebné.  

Ďakujeme ti, že ti môžeme dôverovať, že nám dávaš príležitosť uskromniť sa, 

 

Aktivita:   

 Predstav si, že sa musíš rýchlo zbaliť, pretože sa sťahujete na iné miesto. Keďže je to mimoriadna situácia, 

nemôžeš si vziať všetko. Čo by si si určite vzal? Môžeš vymenovať tri veci. 

 Predstav si, že musíš ostať iba doma, lebo je mimoriadna situácia a nemôžeš mať všetko, čo si predtým mal. Čoho 

sa ti zrieka ťažko? Vymenuj tri veci.    

 

 

 

 

 



 
Katechéza č. 6: BOŽIA OCHRANA 

 

 

Priebeh:  

Noe s rodinou bol už v bezpečí obrovského korábu. Ukážeme obrázok. Čakali 

na naplnenie Božieho prísľubu. Bolo to pre nich niečo úplne nové. Nikdy to 

nezažili, nikam nemuseli ísť, opustiť svoje domy. Noe sa pýtal: Vydrží loď, 

ktorú mu Boh kázal postaviť? Naozaj bude pršať, alebo to je len skúška dôvery 

v Boha? A odpovede na seba nenechali dlho čakať. Boh svoje slovo dodržal. 

Začalo pršať. 

 

Príbeh:  
Pršalo a pršalo štyridsať dní a štyridsať nocí. Koráb sa začal plaviť po vode. 

Vody pribúdalo, bola čoraz hlbšia a koráb si húpal na vlnách.  

Noe a jeho rodina dážď videli. Počuli tiež, ako lejak bubnuje na strechu.  

Ale smola, ktorou Noe loď ponatieral, vodu dovnútra neprepustila.  

Najprv voda prikryla zem, potom stromy. Onedlho boli vodou prikryté aj 

horské vrcholy! To bolo obrovské more, zakrylo úplne všetko. 

Nič nezostalo nažive, iba Noe, jeho rodina a zvieratá v korábe. Boh ich ochraňoval. Jedného dňa zavládlo ticho. Dážď 

prestal. 

 

Zamyslenie:  

Noe a jeho rodina boli v úplne novej situácii, v novom svete. Čo bude teraz? I keď si bol Noe istí, že Boh je nablízku 

a ho neopustí, teraz už k nemu neprehovoril. Možno čakal na jeho povzbudenie: „Noe, neboj sa! Potopa pominula!“ 

Ale nič také nepočul. Preto sa trochu začal báť. A začali sa báť i ostatní. Na tvárach všetkých bolo badať i keď 

nevyslovenú otázku: „Čo bude teraz s nami?“ Jedla už bolo málo. Ale vždy sa niekto našiel, ktorý ich povzbudil 

a povedal: „Boh nás neopustí a určite sme dobre urobili, že sme ho poslúchli.“ 

 

Aplikácia: 

 Aj my sa niekedy bojíme. Čoho najviac? Čo robíš vtedy, keď sa bojíš? Niekto sa ukryje, niekto vyhľadá 

pomoc, niekto mlčí zo strachu a niekto kričí. Každý z nás má niekedy strach. Ale musíme dávať pozor, aby 

strach nebol silnejší ako my. Pán Boh stojí pri nás ako stál pri Noemovi.  

 Pán Boh nám posiela do cesty ľudí, ktorí nám dodajú odvahu a tak náš strach pominie. O svojom strachu sa 

naučme hovoriť Pánu Bohu a on nás posilní. 

 

Modlitba:  

Dobrý Bože, prosím ťa, pomôž mi, aby som sa nebál (tu deti môžu vymenovať, čoho sa už viac nechcú báť). Ďakujem 

ti, že mi pomáhaš a si stále pri mne. 

 

Aktivita: 

 Deťom pripomenieme, že máme anjela strážcu, ktorý je našim sprievodcom. Môžeme sa naučiť modlitbu 

k anjelovi strážcovi, alebo ak ju vedia, tak sa ju pomodlíme. 

 Zahráme s deťmi rolovú hru. Najprv budú všetci predstierať ako vyzerá človek, ktorý sa bojí. Napr. sa trasie, 

schúli sa na zemi, prilipne k niekomu okolo, plače, atď. Deti sa takto naučia vyjadriť a zároveň rozoznať, ako 

vyzerá človek, ktorý sa bojí. Po tomto kole vyjadrenia strachu budú mať za úlohu skúsiť upokojiť človeka, ktorý 

sa bojí a uistiť ho, že je všetko sa vyrieši a netreba sa báť. Precvičujeme tak s deťmi empatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Katechéza č. 7: ŤAŽKÉ ČASY NA PALUBE 

 

 

Priebeh:  

Ukážeme deťom 7 obrázok. Pýtame sa ich, čo na ňom vidia, 

aká je teraz zem, či sa im páči. A čo koráb? Zmenilo sa na 

ňom niečo? Zvonku nevidíme zmenu, ale pozrime sa ďalším 

príbehom dovnútra korábu, čo sa tam asi deje. 

 

Príbeh:  

Po dlhom čase plavby koráb už nebol príliš pohodlný, vo 

vnútri zvieratká, pribúdal zápach a hluk. Veď ich bolo naozaj 

veľa. Ale nebolo východiska a bolo to pre Noema a jeho 

rodinu to najbezpečnejšie miesto na svete.  

Noe s rodinou sa starali o to, aby mali zvieratá dostatok jedla 

a pitnej vody. Museli tiež v korábe udržiavať poriadok 

a upratovať znečistené miesta.  

Stále mali čo robiť! A tiež čakali... až sa znova ukáže zem, keď opadne voda.  

Hovorili sme, že pršalo štyridsať dní a štyridsať nocí. To je viac ako jeden mesiac. A trvalo ešte ďalších 150 dní, to je 

skoro pol roka, než voda vsiakla do pôdy.  

Noe bol však trpezlivý, dôveroval Bohu, pretože mu sľúbil, že sa o jeho rodinu postará. Vedel, že hoci má teraz 

trápenie, Boh pri ňom stojí a chráni ho.  

A nakoniec jedného dňa Noe zbadal vrcholky hôr. Boží prísľub sa vyplnil. 

 

Zamyslenie:  

Noe s rodinou si počínal v korábe dobre. Avšak mali i ťažkosti. S toľkými zvieratami na palube, to nebolo 

jednoduché. Ale ako si s tým poradil? Správne, Noe ich zvládol usilovnou prácou a trpezlivosťou. 

Aplikácia: 

 V čom potrebuješ, aby ti Pán Boh dal trpezlivosť? Tu deti vymenujú, čo považujú za ťažkosť a ako sa ju snažia 

prekonať. Ak máš ťažkosti, čo vtedy robíš? Plačeš, kričíš, prosíš o pomoc, vzdáš to alebo sa snažíš svoju ťažkosť 

(to, čo sa ti nedarí; čo ti nejde trpezlivo) prekonať i s pomocou iných. 

 

Modlitba:  

Dobrý Bože, pomôž mi, aby som bol trpezlivý, aj keď to nie je ľahké zvládnuť ťažkosti. 

 

Aktivita:   

S deťmi si môžeme na kúsok vaty zasadiť fazuľku.  

Ak sa budeme o ňu dobre starať a polievať ju, tak veľmi rýchlo uvidíme ako sa jej dobre 

darí a bude nám rásť pred očami.  

Treba byť starostlivý, vytrvalý a trpezlivý ako Noe a jeho rodina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Katechéza č. 8: JE TAM ZEM? 

 

 

Priebeh:  

Vieme, že čas plynul, voda postupne upadala a bolo treba ešte 

chvíľu trpezlivo čakať a dôverovať Bohu, že to bude už dobre.  

 

Príbeh:  

Keď Noe znovu uvidel vrcholky hôr, otvoril okno na korábe. 

Spomedzi vtákov vybral krkavca (havrana) a vypustil ho von 

oknom. Krkavec lietal sem a tam, ale nenašiel miesto, kde by 

mohol zosadnúť.  

Po nejakom čase Noe vypustil holubicu, aby zistil, či je už zem 

naozaj suchá (tu ukážeme deťom obrázok). 

Holubica však nenašla miesto, kde by si mohla odpočinúť a 

vrátila sa preto do korábu.  

Po siedmich dňoch Noe opäť vypustil holubicu z korábu.  

Tentoraz sa vrátila s čerstvou zelenou vetvičkou v zobáku.  

Holubica teda našla dostatočne suchú zem, na ktorej rástli 

stromy.  

Noe počkal ďalších sedem dní, celý týždeň a znova vypustil 

holubicu.  

Tentoraz sa už nevrátila. Noe nebol smutný, pretože vedel, že 

zem je opäť dostatočne bezpečná pre život.  

 

Zamyslenie:  

Noe vynikal veľkou dôverou v Boha a navonok to ľudia videli, že je trpezlivý. Vedel, že všetko má svoj čas. Že 

i potopa bude mať svoj koniec. Že Pán Boh splní to, čo sľúbil. 

 

Aplikácia: 

 Dozvedeli sme sa, že trpezlivosť súvisí s dôverou Pánu Bohu. Vieš byť trpezlivý? 

 Nie každý je tak šikovný ako ty. Musíš mať s kamarátom trpezlivosť. Kedy sa nevieš niečoho dočkať? 

Rozprávky? Jedla? Alebo novej hračky? Ako je to s trpezlivosťou počas choroby, keď nemôžeš ísť von a musíš 

ostať doma... Čoho ešte sa nevieš dočkať? 

 

Modlitba:  

Drahý Bože, prosím, pomôž mi byť trpezlivý, keď ťa o niečo prosím, 

pomôž mi dôverovať ti, že moje prosby vypočuješ, keď to bude pre mňa naozaj dobré. 

Prosím, daj mi trpezlivosť, keď o niečo prosím rodičov, kamarátov a oni mi to nedávajú, 

lebo vedia, že to pre mňa teraz nie je dobré. 

Pomôž mi pochopiť, že nie všetko, čo chcem je pre mňa dobré. 

Ďakujem, že si trpezlivý so mnou, že ma máš za každých okolností rád. Si dobrý Boh a ja to viem. 

 

Aktivita: 
S deťmi si môžeme vyrobiť holubicu z papiera. 

Pomocou prstových farieb natrieme dlaň, urobíme odtlačok dlane a dokreslíme zvyšok holbice. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Katechéza č. 9: VĎAKA TI, BOŽE! 

 

 

Priebeh:  

Opäť si zopakujeme, čo sa v predošlom príbehu udialo. Poznať, či 

je možné už vystúpiť z korábu pomáhal Noemovi vták. Ktorý to 

bol? Najprv to bol havran, neskôr pustil Noe holubicu. Tá mu 

priniesla znamenie v podobe malej zelenej vetvičky.  

 

Príbeh:  

Keď Noe zistil, že zem je už suchá, urobil v streche korábu otvor 

a vykukol von. Čoskoro bude môcť vyjsť. Avšak čakal na Božie 

príkazy. 

A Boh zavolal na Noema: „Vyjdite z korábu! Tvoja žena, tvoji 

synovia a ich manželky, všetky zvieratá a vtáky môžu konečne 

vystúpiť z lode a znovu žiť na zemi.“ Noe sa veľmi zaradoval. 

Zase počul Boží hlas.  

A tak spolu s rodinou a s nimi aj všetky zvieratá vyšli z korábu (tu 

ukážeme deťom obrázok) kde strávili približne rok. Jeden celý 

rok, to znamená: jar, leto, jeseň i zimu. V jednej miestnosti. Bolo 

to až neuveriteľné. Určite nie ľahké. 

Noe však nezabudol, komu má ďakovať za záchranu. A preto sa 

rozhodol, že postaví Pánovi oltár. Keď ho postavil, poďakoval mu 

za to, že ich všetkých zachránil. 

 

Zamyslenie: Noe pochopil, že dôvera v Boha robí doslova zázraky. Mal všetko, čo potreboval, i keď to nebolo ľahké 

a bál sa. Na začiatku bol ľuďom na posmech a musel sa dlho a namáhavo starať o všetky zvieratá, dobre deliť jedlo 

i vodu. Byť trpezlivý a čakať. Vedel, že Boh to, čo sľúbi i dodrží. Boh sa stará v každom čase. Vedel, že Bohu má 

vzdať vďaku, pretože bez neho by to určite nezvládol. 

 

Aplikácia: 

 Ďakovať máme za všetko, čo dostávame. Ďakujeme rodičom, učiteľom, kamarátom. Ďakujeme Pánu Bohu. 

Dokonca jeden celý deň v týždni je pre nás ďakovný. Je to nedeľa, kedy navštevujeme kostol – Boží dom. Vtedy 

sme doma so svojou rodinou, ideme spoločne na sv. omšu a máme spoločne aj obed. 

 V nedeľu si máme vydýchnuť od všetkých povinností a poďakovať Pánu Bohu za všetky dobrá, ktoré nám počas 

týždňa dal. V ten deň ťažko nepracujeme a radosť z toho, čo nám Pán Boh dáva, vyjadrujeme svätením nedele.  

 

Modlitba:  

Starostlivý Bože, ďakujeme ti za tvoju štedrosť, za tvoje dary, za Boží dom, náš kostol, kde ťa môžeme navštíviť 

a stretnúť. Ďakujeme ti za všetkých ľudí, ktorí sa o nás starajú a ktorí nás vychovávajú a učia ťa poznávať.  

 

Aktivita:  

S deťmi navštívime kostol, Boží dom a poďakujeme za jeho starostlivosť. Taktiež im ukážeme, čo je to oltár, ktorý aj 

Noe postavil Bohu. Po príchode naspäť do škôlky si deti môžu kostol nakresliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Katechéza č. 10: NOVÝ ZAČIATOK 

 

Priebeh:  

Keď pominie niečo ťažké a zlé ako napr. choroba alebo smútok 

alebo strach, máme pocit, že môžeme znovu dýchať, znovu žiť, 

že nám je krásne. Je to dobrý pocit, však? Za to, že všetko zlé už 

pominulo, že Boh bol verný, mu Noe poďakoval, tak ako i my 

ideme ďakovať Bohu a oslavovať ho za všetko dobré v nedeľu 

do kostola. Avšak príbeh o Noemovi nie je len nejaká dávna 

historka, ale týka sa i nás, teba i mňa, celého sveta. Ako? 

Započúvajme sa do ďalšej a poslednej časti príbehu o Noemovi 

a jeho rodine. 

Príbeh:Nový začiatok 
Boh po tom, čo Noe vystúpil z korábu a poďakoval mu, opäť 

prehovoril k Noemovi: „Kým potrvá zem, „ povedal Boh, 

„nikdy neprestane sejba a žatva, bude sa striedať chladné a teplé 

počasie, zima a leto, deň a noc.“  

„Požehnám vás,“ povedal Boh Noemovi. „Sľubujem všetkému 

živému na zemi, že už nikdy nebude potopa, ktorá by úplne 

zničila zem. Na oblohu umiestnim dúhu ako znamenie môjho 

sľubu.“ (Tu ukážeme deťom obrázok č. 10) 

Zamyslenie: 

Boh sa zľutoval nad všetkým svojím stvorením. Sľúbil, že bude navždy s nami. 

Aplikácia: 

 Boh je dobrý a starostlivý Otec.  

Pre svoje deti, teda pre nás ľudí chce len to najlepšie.  

Ako symbol jeho prísľubu, že už nikdy nebude potopa, aby očistila zem od zlých ľudí,  poslal Noemovi dúhu. 

 (Aby nám Boh potvrdil, že to s jeho láskou myslí vážne, poslal nám Ježiša, svojho Syna. Určite si o ňom 

počul, jeho 

narodeniny slávime na Vianoce.) Boh pre nás robí znamenia, rôzne divy či dokonca zázraky. Život je jeden 

veľký zázrak. Poďakujme mu zaň. 

Modlitba:  

Láskavý Bože, ďakujeme ti, za nás život, i život našich blízkych. Ďakujeme ti, že sa na nás nehneváš, stále sa o nás 

staráš, si s nami. 

Aktivita:  

Ako symbol Božieho požehnania a dobra, si deti vyrobia dúhu z papiera a  farebných gorálikov či papierov. Dúha má 

7 základných farieb od fialovej, po červenú. (červená, oranžová, žltá, zelená, tyrkysová, modrá, fialová). 

 
 

 

 

 
 


