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Stretká

Radostný kaRneval 
(námet na karneval s biblickými postavami) 

Motivácia: Vedúci sú tiež prezlečení do kostýmov biblických 
postáv alebo svätcov a budú deťom prezrádzať nejakú radosť, 
ktorá sa spája s ich životom (napr. Peter - radosť z nasledovania 
Ježiša, Panna Mária - radosť z nájdenia Ježiša v chráme, Veronika 
- radosť z pomoci). 

Úvodná aktivita: Moderátor (moderátori) ukáže deťom 
Bibliu (ale z druhej strany, kde nie je nápis), a potom s nimi ko-
munikuje. Prestavte si, že táto knižka bola preložená do viac ako 
2 000 jazykov a je  jednou z najpredávanejších kníh na svete.
Viete, aká kniha to je? Áno, je to Biblia. Kto ju má doma v polič-
ke? Kto ju už čítal? Biblia je Božie slovo. Povieme to slovami sv. 
Augustína -  Biblia nás učí, ako sa ide do neba. 

Ak chceme mať 
radosť z evanje-
lia, musíme ho 
spoznávať. A po-
znávať ho môže-
me len tak, že si 
Sv. Písmo otvára-
me a čítame ho, 
premýšľame nad 
ním. Teraz si mô-
žeme takéto spo-
znávanie vyskú-
šať. Po miestnosti 
sú porozkladané/

poschovávané rôzne veci (puzzle, vrecúška s rôznym materiá-
lom...). Treba ich nájsť a spoločne zložiť. Keď deti zložia obrázok 
z puzzlí (môžu ho aj nalepiť na iný papier), spoločne budeme 
hádať o aký príbeh zo Sv. Písma ide. Z vrecúšok, ktoré deti nájdu, 
postupne vyberáme veci a tiež sa spoločne zamýšľame nad tým, 
o aké podobenstvo ide.
Na každej schovanej veci - (na opačnej strane kúsku puzzle, či 
papierovom vrecúšku) musí byť označenie, (napr. B) aby deti ve-
deli čo môžu zobrať, že to nie je napríklad časť výzdoby.

Puzzle - rozstrihané obrázky s výjavmi zo Sv. Písma (narodenie 
P. Ježiša, utíšenie búrky, premenenie na vrchu Tábor, podoben-
stvo o stratenej ovci...) - vytlačiť každý obrázok na papier inej 
farby, aby deti vedeli, ktoré kúsky sú z toho istého obrázka.

vrecúška s materiálom:
1. Podobenstvo o rozsievačovi - kamene, tŕnie, zrno, obrá-
zok cesty alebo vtákov
2. Soľ zeme a svetlo sveta - soľ, zápalka (žiarovka), obrázok 
mesta na vrchu
3. Podobenstvo o 2 staviteľoch - kúsok piesku (v sáčku, kra-
bičke), kameň, dom - z papiera
- môžeme sa deti spýtať, či poznajú aj pesničku - ukazovačka

aktivita: 4 kúty (môžete ju dať aj úplne na začiatok akcie): 
Deti rozdelíme do nasledujúcich skupín: Do prvého rohu sa posta-
via ženy a muži zo Starého zákona. Do druhého rohu sa postavia 
ženy  a muži z Nového zákona, do tretieho svätci a do štvrtého 
iné karnevalové kostýmy. Navzájom sa v kútoch predstavia.  Ku 
každému kútu pristúpi jeden z vedúcich a rozdá deťom menovky, 
pomôže im ich vypísať. 

Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa 
stretávajú s Kristom. (Evangelii gaudium)

téma: Radujme sa z evanjelia

tip 1: Karneval vyhláste dostatočne včas. Deťom, ktorí si budú chystať kostýmy biblických postáv, či svätcov pripomeňte, aby o 
svojej postave, svätcovi, vedeli niečo povedať.
tip 2: Odporúčame začať alebo ukončiť karneval svätou omšou.
výzdoba miestnosti: Plagát s témou: Radujme sa z evanjelia, balóny, reťaze z krepových papierov, obrázky podobenstiev, 
citáty zo sv. Písma

1. úloha: Praskanie bublín z bublifuku, 
veronika

Veronika v krátkosti 
rozpovie deťom prí-
beh o tom, ako po-
mohla Ježišovi, poda-
la mu svoju šatku, do 
ktorej utrel svoju tvár 
počas krížovej cesty. 
Povie deťom, že ra-
dosť z pomoci môžu 
mať aj ony, veď stačí, 
keď niekomu pomô-
žu. Poprosí ich, či by 
teda mohli pomôcť jej. Potrebuje, aby jej pomohli popraskať 

všetky bublinky, skôr ako sa dotknú podlahy.
Deti rozdelíme na 4 tímy, potrebné sú teda 4 bublifuky a 4 vedú-

ci. Každý vedúci bude fúkať bubliny jednej skupinke a úlohou 

detí v nej je praskať ich. Veronika zvolí časomieru napr. na 4 

minúty. Úlohou detí je do časového limitu popraskať všetky bub-

linky. (Ak máte na karnevale viac detí, zvoľte viac skupín, viac 

bublifukov.)

Podľa počtu detí a balónov, ich rozdelíme buď do skupiniek, 

alebo do dvojíc. Deťom rozdáme balóny, niektorým šnúrky. Spo-

ločne nafúkame balóny a uviažeme, aby nám nesfúkli. Úlohou 

detí bude zabrániť tomu, aby ich balón spadol na zem. Našim 

cieľom je, aby za daný časový limit vydržalo vo vzduchu čo najvi-

ac balónov, preto si navzájom pomáhame. Nie je dovolené držať 

balóny za šnúrky.
- aktivita s balónmi a bublifukom sa môže realizovať naraz; baló-

ny nepraskáme, ale môžeme neskôr využiť pri balónovom tanci. 

Mladšie deti

Staršie deti

2. úloha:  Chceme rozdávať radosť, 
Panna Mária

Panna Mária povie deťom, ako sa jej a Jozefovi kedysi Ježiš stra-

til. Obrovskú radosť však mali, keď ho našli živého a zdravého v 

chráme. Stratil sa niekto z vás už svojim rodičom? Určite sa o vás 

báli však? Vám sa však rodičia istotne nestratili. Dávajú na vás 

pozor. Možno ste však stratili niečo iné, svoju obľúbenú hračku 

alebo knižku. Ak sa vám ju podarilo nájsť, isto ste sa veľmi pote-

šili. Každý sa vždy poteší, keď nájde niečo stratené. 

Panna Mária radostne odpovedala na otázku, ktorú jej položil 

Anjel Gabriel, ako posol Pána Boha. A táto jej radostná odpoveď 

bola každodenná. Aj keď Pán Ježiš vyrastal, aj keď sa stratil v 

chráme, aj keď niesol kríž na Kalváriu. Hoci ju bolelo to, ako 

jej syn trpí, vedela, že je to Boží plán a Pán Ježiš nás všetkých 

vykúpi. A tak sa aj stalo.

Mladšie deti + Staršie deti
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Deti rozdelíme na skupinky podľa farieb/písmenok. Každá skupin-

ka bude mať za úlohu obehať svoje stanovištia. (stanovištia sú 

označené farebnými papierikmi/stuhami z krepového papiera/

papiermi s písmenom, na ktorých je napísaná aktivita). Každý zo 

skupinky dostane papierik s číslami (= počet stanovíšť) tak, aby si 

na každom stanovišti, keď urobí danú úlohu a otočí papier, zapí-

sal slovo. Na stanovištia skupina nemusí chodiť v presnom poradí. 

Každá skupinka má rovnaké úlohy ako iné skupinky, len ich plní na 

stanovištiach svojej farby.

1. Zober si papierik a napíš (alebo nakresli) niekomu, koho máš 

pri sebe najbližšie, niečo pekné, milé a niečo povzbudivé. Napr. 

niečo čo si na ňom vážiš, alebo len nejaké pekné povzbudenie na 

krajší deň, alebo nakresli radostného smajlíka... odpoveď: A jeho

2. Magnificat - radostný chválospev, ktorý vyslovila Panna 

Mária pri návšteve sv. Alžbety. Nájdi si min. 3 (6)  kamarátov, s 

ktorými sa naučíte naspamäť magnificat (môžu si vybrať iba jed-

nu časť a mladšie deti nakreslia časť – „hladných nakŕmil dobro-

tami“). Vašou úlohou je nájsť Pannu Máriu (moderátorku, alebo 

iného vedúceho  - treba tu konkrétne napísať koho) a povedať mu 

Magnificat - on vám potom povie slovo, ktoré hľadáte. odpoveď: 

matka

Magnificat - Radosť duše v Pánovi (Lk 1, 46-55)
 
3. Už vieme, že Sv. Písmo a Biblia sú jedna a tá istá kniha. Ale 

vieme o tom, že sv. Písmo sa skladá z dvoch častí? Akých? A koľko 

kníh obsahuje prvá časť, a koľko druhá? Svoju odpoveď povedz 

Petrovi (apoštolovi/alebo inému vedúcemu - treba tu konkrétne 

napísať komu). Ak bude správna, dá ti ďalšie slovo. odpoveď: za-

chovávala
Mená častí:  
poprehadzované písmenká : TÝSAR KÁNOZ, ÝNVO OZKÁN

počet kníh - matematický príklad: 1.    ...............................

... = 45    2. .................................. = 27   (vymyslieť príklad 

podľa veku detí, môže byť aj náročnejší, ak si budú pomáhať pri 

rátaní, samozrejme výsledok nenapísať).

4. Na tomto mieste sa na chvíľu stíš, a porozmýšľaj nad tým, 

či v tvojom okolí nie je niekto, kto sa trápi a potrebuje pomoc. 

Niekedy však nevieme pomôcť, no vždy môžeme prosiť o pomoc 

našu Nebeskú Matku. Preto si teraz v krátkej modlitbe spomeň na 

toho, kto to potrebuje. Pomodli sa v tichosti za neho a nezabudni 

na konci dodať "Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás." 

odpoveď: všetky slová

5. Tvojou úlohou je správne pospájať citáty zo sv. písma. 
Správne kombinácie si zapíš a choď ukázať Veronike (alebo inému 

vedúcemu - treba tu konkrétne napísať komu), ona ti potom dá 

ďalšie slovo, ktoré potrebuješ. správne odpovede: 1C, 2E, 3D, 4A, 

5B odpoveď: vo svojom

(Príloha citáty-5úloha)
 
 6. rozdávaj radosť. Dobre si premysli nejaký vtip, a rozosmej 

ním čo najviac kamarátov, minimálne 10. Keď sa ti to podarí, na 

tento papier nakresli podľa počtu rozosmiatych ľudí smajlíkov. Ak 

si rozosmial 12tich, nakresli 12 smajlíkov. 
Ako skupinka sa môžete dohodnúť na jednom vtipe. odpoveď: 

srdci

"A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci." Lk 2, 51

Hoci je nám niekedy ťažko, a nerozumieme tomu, čo sa deje, 

bolesť vystrieda radosť, ak budeme veriť Bohu. Lebo Ježiš nás 

nikdy nenechá samých, aj preto nás sám zveril pod ochranu svo-

jej/našej nebeskej Matky Panny Márie. A ako aj ona, aj my máme 

jeho slová zachovávať, máme ich mať v srdci, a aj ich žiť. Žiť 

evanjelium = radostnú zvesť.

3. úloha: sochy, Peter

Svätý Peter pripomenie deťom, ako sa stal Ježišovým učeníkom. 

Najskôr bol rybár, no Ježiš ho povolal loviť ľudí. Mal z toho ob-

rovskú radosť. Radosť, že môže nasledovať Spasiteľa. Zanechal 

všetko tak a šiel za Ježišom. Nie je to až také jednoduché, nieko-

ho nasledovať, vo všetkom mu veriť, ísť s ním na rovnaké mies-

ta. Napriek tomu  to Peter zvládol. 
Peter vyzve deti, aby teraz nasledovali ony jeho, aby si to trochu 

vyskúšali. Budú po ňom opakovať všetky pohyby, čo najrýchlej-

šie, musia dávať pozor na zmeny. Peter musí stáť na viditeľnom 

mieste. Deti sa postavia do kruhu a Peter zadáva pohyby (roz-

pažiť ruky, vykopnúť pred seba nohu, vyskočiť, skočiť dopredu/

dozadu). Pri Petrovej ukazovačke pustite veselú hudbu. 

Peter sa rozhodol odpovedať na Ježišovo volanie, a odišiel od 

všetkého. Zanechal svoju prácu, domov...Nebolo to ľahké nasle-

dovať Ježiša, mnohí židia apoštolov pokladali za bláznov a do-

konca sa stretli aj s nenávistnými prejavmi. Ale vytrvalo svojho/

nášho Učiteľa nasledovali. Aké zázraky a koľkú lásku a radosť zo 

spoločenstva s Kristom museli zažívať, keď s ním chodili krížom-

krážom po krajine tri roky. A Peter v srdci vedel, že tá radostná 

správa, ktorú Ježiš hlása, pochádza od Boha, že Ježiš je Boží 

Syn. Keby nezažil ozajstný Boží dotyk v svojom srdci, nemohol by 

nikdy povedať: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." Mt 16, 16

A aká bola odpoveď Ježiša Krista na toto Petrovo vyznanie: 

"Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo 

a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty 

si Peter a na tejto sklae postavím svoju Cirkev a pekelné brány 

ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva" Mt 16, 

17-19   - Peter za svoju vernosť dostal veľký dar - stal sa prvým 

pápežom.

Deti rozdelíme 
do dvojíc, jeden 
z dvojice bude 
nasledovateľ a 
druhý nasledo-
vaný. Ten ktorý 
je nasledova-
teľ – nasleduje, 
si zavrie oči a 
jednou rukou 
(oboma) sa drží 
toho druhého 
za plece. Druhý 
z dvojice vedie 
svojho kamaráta, tak aby sa vedenému nič nestalo. Musí si dávať 

pozor, a tiež ho upozorniť na prekážky, alebo inú dvojicu, ktorá 

je nablízku. Spoločne sa dostanú na určené miesto (toto miesto 

ukážeme len tým, ktorí vedú). K danému miestu musia prejsť 

cez 1, alebo viacero brán (tieto brány urobia vedúci, alebo iní 

dobrovoľníci). Keď budú všetky dvojice na rovnakom mieste si 

spoločne zatancujeme eRko tanec.  - prežívame spoločne radosť 

zo spoločenstva

Aj my sme ako Peter povolaní nasledovať nášho Učiteľa - Ježiša 

Krista, sme povolaní k radostnému životu evanjelia, a tým sved-

čiť o Jeho láske. A aká bude naša odmena, okrem radosti v ♥ ? Ak 

vytrváme, Pán Ježiš má už pre nás pripravené miesta v nebi. :) 

Na záver im svätí vysvetlia, že aj oni počas svojho života ohlaso-

vali Ježišovo evanjelium. Vďaka nim mnoho ľudí počulo o Ježišo-

vi a uverili v neho. Poprosia deti, aby tiež boli takými svedkami 

evanjelia, spýtajú sa ich, či čítajú Sväté písmo, či počúvajú číta-

nia na svätej omši. Dôležité je ohlasovať evanjelium s radosťou, 

lebo samotné slovo pochádza z gréčtiny a jeho voľný preklad 

je dobré správy. A dobré správy predsa ohlasujeme s radosťou. 

Poďme aj na tomto karnevale vyjadriť svoju radosť. 

Mladšie deti

Staršie deti


