
PRÍPRAVA NA VYUČOVACIU HODINU NÁBOŽENSKEJ 
VÝCHOVY 

Téma : "Kráľ Šalamún" (12r.) -5. ročník '¿Ž 

• Cieľ vyuč. hodiny: Oboznámiť deti so židovským náboženstvom a kultúrou. 

- (králi Dávid a Šalamún, židovský chrám a kult, židovská 

hudba, niekoľko zákl. hebrejských slov) 

• Hlavná myšlienka vyuč. hodiny: Kráľ Šalamún bol najmúdrejším kráľom, kým sa držal Boha. 

1. PRIHOVORENIE SA DEŤOM; ÚVODNÁ MODLITBA 

- zápis do Triednej knihy 

V r v . 

2. ŽIDOVSKÁ PIESEŇ na navodenie správnej atmosféry v triede 

- CD: Messianic praise I.: pieseň 1.: E1 Shaddai (autor: Michael Card a John Thompson) 
- z/akei/ m fäMcow/" t»pt<rc 

3. OPAKOVANIE UČIVA z minulej hodiny 

a) Ako sa volal kráľ, o ktorom sme hovorili na minulej hodine? (Dávid) (Obrázok 1.) 

b) Ako sa volala jeho manželka? A ako sa volala žena, s ktorou zhrešil? (Michol, Betsabe) 

c) Ako sa volal prorok, ktorý ho prišiel upozorniť na hriech? Aký príbeh mu 

porozprával? (prorok Nátan, príbeh o ovečke) (Obrázok 2.) 

d) Aký žalm potom zložil Dávid? (51. kajúci žalm) 

Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. ...neodnímaj mi 

svojho Ducha svätého. 

e) Ako sa volal ďalší Dávidov syn a ako zomrel? (Absolón - vo vojne proti svojmu otcovi) 

4. NOVÁ LÁTKA 

- dieťatko, ktoré sa narodilo po hriechu Dávida a Betsabe zomrelo 

- ich ďalším dieťaťom bol Šalamún. O ňom je známe, že rozšíril mesto a vybudoval chrám. 

A)PRÍBEH 1.: 



Šalamún bol ešte mladíkom a už sa stal kráľom. Vo sne sa mu v noci prihovoril Boh a 
pýtal sa ho, 

A.čo si najviac želá, že mu to On - Boh dá. 
Čo by si si želal ty? 

- bohatstvo, vojenské víťazstvá, životy nepriateľov, veľkú ríšu, veľa pekných žien, dlhý 

vek panovania... 

Vieš, čo odpovedal Šalamún? 

Som ešte mladý a neviem ako mám vládnuť, daj mi Pane múdre srdce, aby som vedel 

rozlíšiť dobré od zlého. Boh mu odpovedal: ...pridám ti aj Bohatstvo a slávu. 

B) PRÍBEH 2.: 

- 2 ženy - matky prišli za kráľom s 1 dieťatkom. Obe tvrdili, že to dieťa je ich vlastné. 

Ako by si ty rozhodol, keby si bol na mieste kráľa Šalamúna? 

Kráľ rozhodol, že dieťa treba dať katovi, aby ho rozsekol na 2 rovnaké polovice. Tu však 

skutočná matka zvolala, že ona sa radšej dieťatka vzdá, len nech ho nezabíjajú a nechajú žiť. A 

tak sa ukázalo, ktorá z 2 žien bola skutočnou mamičkou dieťatka. (Obrázok 3.) 

C) STAVBA CHRÁMU 

- veľmi významná vec, ktorú urobil Šalamún 

- posviacka chrámu trvala 8 dní (u nás posviacka kostola trvá len 1 deň) 

- do veľsvätyne priniesli ARCHU ZMLUVY. Viete, čo je to? 

NAKRESLIŤ NA TABUĽU + UKÁZAŤ OBRÁZOK 4. 

- Čo v nej bolo? - Áronova palica, ktorá zakvitla 

- miska s mannou 

- Mojžišove tabule 

- BOH zostúpil na chrám v podobe OBLAKU 

- ľud na oslavu Boha obetoval veľa OVIEC 

- kráľ sa počas bohoslužby modlil za ľud, zastupoval ich. Bol zároveň kráľom i 

veľkňazom. Kto mňa a teba dnes zastupuje pred Bohom? (kňaz') 

D) DELENIE CHRÁMU 

- veľsvätyňa - veľkňaz 1 deň v roku 

- svätyňa - kňazi a leviti 
 

- nádvoria - mužov 

(Obrázok 5.) 



=> CHRÁM BOL PRE VŠETKÝCH 

- žien a pohanov



 

Menora - (7-ramenný svietnik) - vždy na nej musel horieť aspoň 1 plamienok, 

kňazi ho udržiavali vo dne i v noci. Aj v našich chrámoch máme takýto plamienok. Volá sa 

večné svetlo a je symbolom Božej prítomnosti v chráme. 

E) ROZDELENIE KRÁ ĽOVSTVA 

- mnohí obdivovali Šalamúnovu múdrosť - aj kráľovná zo Sáby 

- aby neboli vojny, kráľ si vzal za manželky pohanky, kráľovské dcéry zo susedných 

kráľovstiev a takto aj rozšíril svoju ríšu 

- pohanské manželky vychovávali deti - POHANOV - klaňali sa modlám; i Šalamún sa 

im začal klaňať - prišiel Boží trest => rozpad kráľovstva (na Severné a Južné) (Obrázok 6.) 

5. HEBREJSKÉ SLOVÍČKA 

- pozri doplnok k vyučovacej hodine 

6. ZOPAKOVANIE PREBRATÉHO U ČIVA, ZHRNUTIE 

- Chcete sa ešte na niečo opýtať? 

7. ZÁVER: MODLITBA  formou židovskej piesne 

- CD: Messianic praise I.: pieseň 2.: Shaalu Shalom Yerushalayim (autor neznámy) 

POUŽITÁ LITERATÚRA: 

Taylor, K. N., Biblia v obrázkoch pre malé deti, The Moody Press, Chicago, 

USA, r.? - -> (Obrázok 1.) - Kráľ Dávid hrá na harfe - str. 8 5 

(Obrázok 2.) - Prorok Nátan upozorňuje Dávida na 

hriech - str.86 (Obrázok 3.) - Kráľ Šalamún súdi 2 ženy 

v spore o dieťa - str.88 (Obrázok 4.) - Sprievod nesie 

Archu zmluvy - str.84 (Obrázok 5.) - Delenie chrámu - 

str.89 (Obrázok 6.) - Kráľ Šalamún sa klania modlám - 

str.91



DOPLNOK K VYU ČOVACEJ HODINE 

HEBREJČINA - IVRIT 

• Mama - ima 
• Otec - áv, otecko - abba 
• Pozdrav - šálom 
• Dobré ráno - boker tov 

¿rn* 
• Dobrý deň - boker tov 
• Dobrý večer - erev tov 
• Dovidenia - lehitraót 
• Dobrú noc - laj la tov 
• Boh - El, Elohim, Jahve; všemohúci Boh - Elšadaj; Pán - Adonai 
• Kniha - séfer 
• Človek - adam 
• Ľud - am 
• Priateľ/ka - chaver/a 
• Dobrý/á - tov/a 
• Áno - ken 
• Nie - lo 
• Prepáčte - clichá 
• Prosím - bevakaša 
• Žiak/čka - talmid/a 
• Vitaj! - Baruch! 
• Sobota, sviatok - šabat 
• Ďakujem veľmi pekne. - Toda raba. 

VETY 
• Milujem Ježiša. - Ani ohev/et Ješua. (chl./diev.) 
• Aké je tvoje meno? - Ejze šelcha/ šelek šem? (chl./diev.) 
• Moje meno je Monika. - Šemi Monika. 


