
Vyučujúci:  Slavomír Nergeš 

Dátum: 

Škola: 

Trieda:  2. ročník S S 

Predmet: Náboženská výchova. 

Tematický celok: Dary Svätého Ducha. 

Téma: Múdrosť - Inteligencia. 

Ciele: 

Kognitívne: 

• Vysvetliť rozdiel medzi pravou múdrosťou a inteligenciou. 

• Ukázať zdroj pravej múdrosti; múdrosť ako jeden z darov Svätého Ducha. 

Afektívne: 

• Poukázať na dôležitosť náboženskej výchovy pri formovaní osobnosti (vytvárania postoja 

a názoru) kresťana. 

• Vnímať múdrosť ako jeden z darov Svätého Ducha - ako celok (vrátane inteligencie) a 

tým poukázať na rozdiel medzi múdrosťou a inteligenciou. 

• Poukázať na dôležitosť Svätého písma ako na jeden z prameňov čerpania múdrosti. 

Psychomotorický: 

Na tejto vyučovacej hodine psychomotorický cieľ nevyužívam. 

Vyučovacie metódy: kombinované vyučovacie metódy - diskusia, výklad, frontálne skúšanie.

 * 

Vyučovacie formy: kombinované formy: diskusia, práca s textom, výklad. Vyučovacie 

prostriedky:  Sväté písmo, ikona Krista, tabuľa, krieda. 

Priebeh hodiny: 

Úvod (5 minút): 

Pozdrav a spoločná modlitba. 

Na úvod sa so žiakmi pozdravím a pomodlím sa s nimi modlitbu Kráľu nebeský.. 

Po modlitbe oboznámim študentov s témou, ktorou sa budeme na tejto hodine zaoberať - Rozdiel 

medzi pravou múdrosťou a inteligenciou, ukázať zdroj pravej múdrosti. 



Úvodné činnosti (7 minút): 

Na úvod prerozprávam študentom vlastnými slovami Dávidov príbeh (2Sam 12, 1 - 23). 

Trest za hriech. - Preto Pán poslal k Dávidovi Nátana. On šiel k nemu a povedal mu: "V 

ktoromsi meste boli dvaja mužovia, jeden bohatý a jeden chudobný. Bohatý mal veľké množstvo 

oviec a dobytka. Chudobný zas nemal nič, len malú ovečku, ktorú si kúpil a vychoval. Rástla 

spolu s ním a s jeho deťmi. Jedla z jeho smidky, pila z jeho pohára, spala v jeho lone a bola mu 

ako dcéra. Tu prišiel k bohatému mužovi pocestný a jemu bolo ľúto vziať zo svojich oviec a zo 

svojho dobytka a pripraviť to pocestnému, ktorý k nemu prišiel, preto vzal ovečku chudobného 

muža a pripravil ju mužovi, ktorý k nemu prišiel. Dávid sa veľmi rozhneval na toho človeka a 

povedal Nátanovi: "Ako žije Pán, človek, ktorý to urobil, je synom smrti. A ovečku vynahradí 

štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie." Nátan povedal Dávidovi: "Ty si 

ten muž! Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa 

vyslobodil zo Saulovej ruky. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do lona a dal som ti 

dom Izraela a dom Júdu a ak je to málo, doložím ti to i ono. Prečo si opovrhol Pánovým slovom, 

že si urobil, čo sa mu nepáči?! Hetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu: 

Zabil si ho mečom Amončanov. Preto od tvojho domu nikdy neodstúpi meč, lebo si opovrhol 

mnou a vzal si si manželku Hetejca Uriáša, aby bola tvojou ženou. Toto hovorí Pán: Hľa, ja z 

tvojho vlastného domu dopustím na teba nešťastie; pred tvojimi očami vezmem tvoje ženy a dám 

ich inému. On bude spať s tvojimi ženami pred očami tohoto slnka. Lebo ty si to urobil 

potajomky, ale ja urobím túto vec pred celým Izraelom a pred slnkom." Dávid povedal Nátanovi: 

"Zhrešil som proti Pánovi!" A Nátan vravel Dávidovi: "Aj Pán ti odpustil hriech, nezomrieš! Že 

si však touto vecou zavinil rúhanie u Pánových nepriateľov, syn, ktorý sa ti narodí, iste 

zomrie!"Potom Nátan odišiel domov. Pán však udrel dieťa, ktoré Dávidovi porodila 

Uriáš.ova manželka, a ochorelo. Dávid prosil Boha za chlapca, Dávid sa prísne postil a keď 

prišiel (domov), ležal celú noc na zemi. Starší jeho domu pristúpili k nemu a chceli ho zdvihnúť 

zo zeme. Ale nechcel, ani s nimi nejedol. Na siedmy deň chlapec zomrel. A Dávidovi sluhovia sa 

báli oznámiť mu, že dieťa zomrelo. Vraveli si: "Kým chlapec ešte žil, prihovárali sme sa mu, a 

nepočúval na náš hlas. Akože mu povieme: "Chlapec umrel."?! Veď porobí zle!" Dávid videl, že 

si jeho sluhovia pošuškávajú. Dávid pochopil, že chlapec zomrel. A Dávid sa spýtal svojich 

sluhov: "Zomrel chlapec?" Odpovedali: "Zomrel." Tu Dávid vstal zo zeme, umyl sa a pomazal, 

vzal si iné šaty, išiel do Pánovho domu a klaňal sa. Potom šiel domov, žiadal, aby mu predložili 

pokrm, a jedol. Jeho sluhovia sa ho pýtali: "Čo to znamená, čo robíš? Kým bol chlapec živý, 

postil si sa a plakal si a keď chlapec zomrel, vstávaš a ješ!" Odpovedal: "Kým chlapec žil, postil 



som sa a plakal som, lebo som si vravel: Ktovie, azda sa Pán zmiluje a chlapec ostane nažive. 

Teraz je však mŕtvy, načo by som sa postil? Môžem ho vari ešte vrátiť späť? Ja pôjdem za ním, 

ale on sa ku mne nevráti." 

Diskusia (15 minút): 

Otázky: 

Prečo chcel Dávid l hneď vykonať spravodlivosť tak tvrdo ? 

Lebo poznal iba svoju, svoju múdrosť. 

Prečo Dávid konal hneď pokánie ? 

Lebo počul Božie slovo. 

Prečo Pán ušetril Dávidov život? 

Lebo rozumel Božiemu slovu. 

Prečo bol Dávid v očiach jeho sluhov nerozumný? 

Lebo v očiach Boha konal múdro a správne. 
Výklad (10 minút): 

Dávid počúval proroka a hneď chcel konať to, čo si myslel, čo bolo v jeho očiach „múdre". Dávid 

mal ten problém, že nevidel svoj hriech. Tento mu bránil vidieť seba samého aký je. Ale ako 

náhle počul Božie slovo niečo pochopil. Dávid spoznal svoj hriech a začal robiť pokánie. Čo to 

znamená? Znamená to, že Dávid zrazu rozmýšľa úplne inak ako ľudia okolo neho. V očiach ľudí 

je to bláznovstvo no Dávid vie, že v očiach Boha je to múdrosť. Na začiatku je Dávid ako dravý 

lev, ktorý zabíja no ako náhle počúva Božie Slovo robí pokánie je krotký ako ovečka. Byť 

inteligentný neznamená hneď byť aj múdry. Lebo múdrosť nespočíva iba v inteligencii aj keď 

ona je k tomu potrebná. Božie slovo hovorí: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať 

najsvätejšieho je rozumnosť" (Prís 9, 10). A práve toto Dávid pochopil. Nepochopil iba situáciu 

do ktorej sa dostal, ale pochopil to ako Boh rozmýšľa o Dávidovi, že ho nechce zabiť ale 

zachrániť. Dávid pochopil, že ak bude mať bázeň pred Pánom vtedy spozná pravú múdrosť a 

stane sa rozumným lebo bude poznať toho najrozumnejšieho, ktorý udržiava a riadi jeho život. 

Preto aj my ak sa chceme naozaj stať múdrymi nestačia nám k tomu akési vedomosti. V našom 

centre musí byť čosi, ktosi viac. Na ikone Krista sa dajú urobiť tri kruhy. Okolo vlasov a brady 



jeden kruh, okolo zmyslov a čela druhý kruh a medzi očami je centrum skade urobíte tretí a to je 

svätožiara. Ak v tom centre bude Boh a jeho slovo potom aj ja budem vedieť čo je správne a 

múdre v mojom živote a potom bude môcť Boh dokresliť aj tretí kruh svätosť. Ak však v tom 

centre bude iba inteligencia alebo čosi iné môj život bude iba jedno trápenie a blúdenie bez 

zmyslu. Objavujte Boha v jeho slove, vo Svätom písme a uvidíte ako úžasne je múdry Boh v 

mojom živote. 

Záver (6 minút): 

To ako študenti pochopili môj výklad si overím kontrolnými otázkami: Prečo Dávid bol v očiach 

Boha rozumný? Ako spoznáme čo je dobré pre náš život? Ako môžeme porozumieť Božiemu 

Slovu? Ako sa staneme múdrymi my? Kde je zdroj našej múdrosti? Ako môžeme získať múdrosť? 

 

 
Záverečná modlitba (2 minúty): 

Modlitba vlastnými slovami. Sláva Otcu...
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