
Hviezda žiarila a
vzduch sa chvel
Vianočný projekt

 



Prečo tento projekt, čo v ňom
nájdete a ako s ním pracovať?

 
Možno v tomto projekte očakávate vianočný stromček, kapra, vianočku, darčeky, ozdoby

alebo zoznam na nákup. Tak vám hneď v úvode musím povedať, že to tu nenájdete. Takýchto
vecí nájdete vo svojom okolí dosť. Ak si zapnete televíziu alebo internet, všade sú Santovia,

stromčeky, darčeky. Skrátka reklamy na “poriadne Vianoce“.
 
 

Poriadne Vianoce sú vtedy, keď môžeme byť v blízkosti svojich najbližších. S rodinou, s
deťmi, sami so sebou. Vianoce sú časom rozjímania a vďačnosti, sú o pokoji a pripomenutí si

narodenia Ježiša Krista.
A to je to dôležité, čo v tomto projekte nájdete.

Starodávny biblický príbeh o narodení Ježiška. Nájdete v ňom pestré a náučné aktivity pre
predškolákov, deti mladšieho i staršieho školského veku.

 
 

Čo budete na tento projekt potrebovať:
- farbičky alebo fixy,
- LED čajovú sviečku,

- tieto vytlačené materiály.
 
 
 



Vianočný príbeh
 

Poznáte Dávida? Dávida, toho malého chlapca, ktorý porazil obra Goliáša?
Áno, toho Dávida, ktorý sa neskôr stal kráľom. Rovnakého Dávida, ktorý celý život viedol

boje a vojny. Toho Dávida, ktorý miloval Boha celým svojím srdcom.
 

Kedysi dávno, asi tak pred 2000 rokmi, žila jedna mladá žena. Táto mladá žena bola
zasnúbená s Jozefom. A tento Jozef bol pra, pra, pra, pra, pra a ešte niekoľkokrát pravnuk

kráľa Dávida. A takto sa začana aj náš príbeh Vianoc.
Jedného rána sa tejto mladej žene, ktorá sa volala Mária, zjavil anjel. Ten anjel sa volal
Gabriel a prišiel, aby Márii povedal: „Mária, porodíš dieťa. Bude to chlapec a dáš mu meno

Ježiš. Je to Boží Syn. On je ten záchranca, o ktorom sa píše v Písme.“
Mária si mala brať Jozefa, ktorý nevedel, ako sa zachovať, ale rozhodol sa, že bude veriť

Božiemu plánu. A to aj urobil. Dôveroval Bohu a načúval mu.
 

O deväť mesiacov bola Mária pripravená na pôrod. Lenže práve v tom čase musel každý ísť do
svojho rodného mesta. Práve prebiehalo sčítanie ľudu a každý musel zaplatiť daň. Jozefovým
rodným mestom bolo Betlehem. Mesto kráľa Dávida. A tak sa Mária a Jozef museli vydať na

dlhú cestu. Na cestu do Betlehema. V tej dobe ešte nemali autá, autobusy ani vlaky. Preto Jozef
išiel pešo a Mária sa viezla na somárikovi.

Lenže keď prišli do Betlehema, všetky miestnosti i všetky postele už boli obsadené. „Choďte
preč!“, kričali hostinskí. „Tu už nie je žiadne miesto!“, „Sme obsadení!“

Nastal čas Máriinho pôrodu, ale nemala miesto, kde by sa zložila. Jediné voľné miesto bolo v
maštaľke. Tam Mária porodila dieťatko, zavinula ho a položila do slamou vystlaných

jasličiek, z ktorých jedia zvieratá. Tu, v maštaľke, medzi sliepkami, somárikmi, kravičkami,
uprostred tichej noci, Boh dal svetu nádherný, ba až prenádherný darček. Dieťa, ktoré

jedného dňa zmení svet.
V tejto noci sa medzi hviezdami z ničoho nič objavila nová, jasná a žiarivá hviezda. Boh ju

dal na oblohu, keď sa narodil jeho Syn. Tá hviezda ukazovala ľuďom cestu k novorodeniatku.
 
 



Anjel sa zjavil pastierom oviec a zvestoval im, že sa narodil Spasiteľ. Povedal im, že ho
nájdu v jasličkách, že leží prikrytý na sene, a že na neho svieti jasná hviezda. A tak sa

pastieri vydali na cestu a každému oznamovali radostnú novinu.
Neskôr sa na Ježiška prišli pozrieť aj traja králi, mudrci, ktorí dieťatku priniesli vzácne

dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Toto dieťatko bude ako tá vzácna jasná hviezda, ktorá žiari na oblohe a ukazuje ostatným

cestu. Bude svetlom, ktoré raz rozžiari celý svet.
A toto dieťatko vyrástlo. Ako ty alebo ja. Stalo sa mužom, Ježišom.

A tak, ako išla Mária na somárikovi do Betlehema, išiel neskôr Ježiš na somárikovi do
Jeruzalema, aby mohol znovu rozžiariť srdce každého z nás.

 
 



Maľovanka
 Poznáte Dávida? Dávida, toho malého chlapca, ktorý porazil obra Goliáša?

Áno, toho Dávida, ktorý sa neskôr stal kráľom. Rovnakého Dávida, ktorý celý život
viedol boje a vojny. Toho Dávida, ktorý miloval Boha celým svojím srdcom.

 
Kedysi dávno, asi tak pred 2000 rokmi, žila jedna mladá žena. Táto mladá žena bola
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Mária si mala brať Jozefa, ktorý nevedel, ako sa zachovať, ale rozhodol sa, že bude
veriť Božiemu plánu. A to aj urobil. Dôveroval Bohu a načúval mu.

O deväť mesiacov bola Mária pripravená na pôrod. Lenže práve v tom čase musel
každý ísť do svojho rodného mesta. Práve prebiehalo sčítanie ľudu a každý musel

zaplatiť daň. Jozefovým rodným mestom bolo Betlehem. Mesto kráľa Dávida. A tak
sa Mária a Jozef museli vydať na dlhú cestu. Na cestu do Betlehema. V tej dobe ešte

nemali autá, autobusy ani vlaky. Preto Jozef išiel pešo a Mária sa viezla na
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Lenže keď prišli do Betlehema, všetky miestnosti i všetky postele už boli
obsadené. „Choďte preč!“, kričali hostinskí. „Tu už nie je žiadne miesto!“,
„Sme obsadení!“ Nastal čas Máriinho pôrodu, ale nemala miesto, kde by sa
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Tam Mária porodila dieťatko, zavinula ho a položila do slamou vystlaných
jasličiek, z ktorých jedia zvieratá. Tu, v maštaľke, medzi sliepkami,

somárikmi, kravičkami, uprostred tichej noci, Boh dal svetu nádherný, ba
až prenádherný darček. Dieťa, ktoré jedného dňa zmení svet.
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V tejto noci sa medzi hviezdami z ničoho nič objavila nová, jasná a žiarivá
hviezda. Boh ju dal na oblohu, keď sa narodil jeho Syn. Tá hviezda ukazovala

ľuďom cestu k novorodeniatku.
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Anjel sa zjavil pastierom oviec a zvestoval im, že sa narodil Spasiteľ.
Povedal im, že ho nájdu v jasličkách, že leží prikrytý na sene, a že na neho

svieti jasná hviezda. A tak sa pastieri vydali na cestu a každému
oznamovali radostnú novinu.
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Neskôr sa na Ježiška prišli pozrieť aj traja králi, mudrci, ktorí dieťatku
priniesli vzácne dary: zlato, kadidlo a myrhu.

 
 
 

Maľovanka



Toto dieťatko bude ako tá vzácna jasná hviezda, ktorá žiari na oblohe a
ukazuje ostatným cestu. Bude svetlom, ktoré raz rozžiari celý svet.
A toto dieťatko vyrástlo. Ako ty alebo ja. Stalo sa mužom, Ježišom.

A tak, ako išla Mária na somárikovi do Betlehema, išiel neskôr Ježiš na
somárikovi do Jeruzalema, aby mohol znovu rozžiariť srdce každého z nás.

 

Maľovanka



Predstav si, aké by to bolo

Skús sa teraz cvíľku porozprávať s dospelým. A o čom? Aké si myslíš, že to
vtedy bolo pre Máriu s Jozefom? Napadlo Ti niekedy, čo asi jedli? Možno sa
nemali tak parádne, ako my dnes na Vianoce. Možno, že mala Mária kašu,

po tak namáhavej noci. Možno Jozef zašiel do vedľajšieho hostinca pre
polievku, možno podojili kravičku, čo bola pri nich v mašťaľke. Ale určite

nemali také parádne jedlo, ako my dnes na vianočnom stole.
Vždy toto zamyslenie viedie k vďačnosti. Sme nesmierne vďační, že máme
čo jesť. A nielen to, že máme výborné jedlo, že ho máme dostatok, že máme

mäkkú posteľ a nikde nás nepichá slama a nekotkodákajú nám pri hlave
sliepky.

Poď sa zamyslieť aj ty, za čo si vďačný. keď si rozbalíte darčeky, alebo pred
tým ako začnete trhať papier na malé kúsky, zastavte sa a prečítajte si, za čo

už teraz môžete byť vďační. Je to užasné.
 

Na nasledujúcej strane nájdeš predpripravenú papierovú reťaž. Nastrihaj ju
na pasiky, podíš alebo dokresli, za čo si vďačný. Môžete si ju urobiť všetci

doma, celá rodina a ozdobiť si s ňou stromček. 
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Vianočná
lampička

 
 

Vytlačenú predlohu
LED čajovú sviečku

Čo budeš potrebovať:

Vystrihni obrys lampičky po čiare. Jemne vystruhni obrys Márie, Jozefa
a Ježiška.
Dierkovačkou priprav časť, kde sú hviezdičky. Môžeš ich aj vystrihnúť
alebo vyfarbiť.
Prelož pri obdĺžniku na dvoch dlhších stranách (u hviezdičiek a u
Svätej rodiny).
Úzke časti prilep k sebe do kruhu.
Nakoniec vlož dovnútra LED čajovú sviečku.



Nájdi 10 rozdielov.
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