Štruktúra vyučovacej hodiny
Škola: Základná škola
Predmet: Náboženská výchova
Vyučujúci: Mgr. Sláva Rusnáková
Ročník: 3. – 4. ročník
Téma: Sviatosti
Kognitívny cieľ: Oboznámiť deti so sviatosťami
Afektívny cieľ: Vytvárať pozitívny vzťah k Bohu skrze sviatosti. Uvedomiť si
dôležitosť prijímania sviatostí ako posilu do každodenného života.
Psychomotorický cieľ: Na základe prezentácie pomôcť žiakom k pristupovaniu
k sviatostiam
Metódy: projekcia, diskusia, výklad
Pomôcky: notebook, dataprojektor, farbičky

PRIEBEH HODINY
Úvod: Spoločná modlitba Otče náš
Opakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny
Predstavenie učiva:
Boh chce, aby sme boli šťastní. Má nás veľmi rád a chce, aby každý z nás kráčal
vo svojom živote správnym smerom a dosiahol raz večný život. Ježiš Kristus nám
ustanovil sviatosti. Sú to viditeľné znaky, cez ktoré dostávame neviditeľnú Božiu
milosť.
Výklad
Máme sedem sviatosti.
Krst
Je prvou sviatosťou a najpotrebnejšou sviatosťou. Môžeme ho prijať iba raz za
život. Očisťuje nás od dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov.
Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi, členmi Cirkvi.
Dostávame Božiu milosť, to znamená, že nám Boh dáva účasť na svojom živote.
Aj Ježiš sa dal pokrstiť hoci nemal hriech, aby sme nasledovali jeho príklad.
Úloha: Božia vstupenka – vyplnenie
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Myropomazanie
•
•
•
•
•

Tiež ho môžeme prijať iba raz za život
Pri tejto sviatosti sa maže človek olejom, ktorý sa volá myro.
Maže sa na čelo, oči, nos, ústa, uši, ruky, nohy a hruď
Sv. Duch skrze pomazanie myrom posilňuje pokrsteného, aby svoju vieru
statočne vyznával a podľa nej žil.
Myro sa skladá z vody, oleja, vína, aromatických olejov a 33 aromatických
bylín.

Úloha: Pri myropomazaní si bol pomazaný za bojovníka Ježiša Krista. Nakresli
akým si sa stal bojovníkom Ježiša

Sv. spoveď
Pri tejto sviatosti sa vyznávame zo svojich hriechov kňazovi.
Boh nám skrze kňaza odpúšťa, ak sme skutočne hriechy oľutovali.

Má tieto časti:
-

spytovanie svedomia
ľútosť
predsavzatie
vyznanie hriechov
skutok kajúcnosti

Úloha: Povedz na ktorom obrázku sa deje niečo zlé. Čo je to?
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Úloha: Ak zoradíš ľudí podľa veľkosti zistíš aká je nasledujúca sviatosť

Eucharistia
Ježiš nám sľúbil, že zostane navždy s nami.
Eucharistia je telo a krv Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína.
Kňaz mocou, ktorú dostal pri vysviacke, na liturgii premení chlieb a víno na telo a
krv Ježiša. Navonok sa nezmení nič. Chlieb a víno pre naše oči zostanú naďalej
chlebom a vínom, ale vierou prijímame, že od okamihu, keď kňaz povie: Toto je
moje telo a toto je moja krv, je medzi nami pod spôsobom chleba a vína prítomný
Ježiš.

Sviatosť manželstva
Manželstvo ustanovil Boh v raji a Ježiš ho povýšil na sviatosť.
Manželstvo je sviatosť, v ktorej dve slobodné osoby, muž a žena vstupujú do
nerozlučiteľného životného zväzku a dostávajú od Boha milosť, aby manželské
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povinnosti verne plnili až do smrti.

Povinnosťou manželov je:
- V láske a vernosti spolu žiť až do smrti
- Svoje deti vychovávať v bázni Božej

Úloha: Napíš čo sa ti páči na ockovi a čo na mamke

Sviatosť kňazstva
Všetci tí, čo túžia byť kňazmi sa pripravujú na túto službu v kňazskom seminári.
Kňaz je spolupracovník biskupa v ohlasovaní Božieho slova a vo vysluhovaní
sviatosti.
Kňazov svätí biskup skladaním rúk a modlitbou.
Prví kňazi – apoštoli
Kňaz - 2. Kristus

Úloha: Doplň chýbajúce slová vo vete, ktorou Ježiš pri Poslednej večeri ustanovil
prvých kňazov. Píš začiatočné písmená obrázkov.

Toto

Na moju
Pomazanie chorých
Ježiš sa chce k iným priblížiť aj v chorobe.
V dobe, keď žil Ježiš na zemi, olivový olej sa používal ako dôležitý liek.
Ošetrovali sa ním rany, ktoré sa rýchlejšie hojili.
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Tento význam má aj olej pri sviatosti pomazania chorých.
Kňaz prosí aj o telesné uzdravenie chorého aj o uzdravenie duše.
Pomazanie chorých dáva silu na uzdravenie a odvahu niesť bolesť.
Túto sviatosť možno prijať viackrát v živote, nie iba pred smrťou.
Záver : Opakovanie
•
•
•
•
•
•
•

Čo sú to sviatosti?
Koľko máme sviatosti?
Vymenuj ich
Kto nám ich dal?
Ktoré môžeme prijať iba raz za život?
Ktorú sviatosť si prijal ako prvú?
Ktoré sviatosti si už prijal?

Ten kto nehodne prijíma sviatosti, dopúšťa sa svätokrádeže – ťažkého hriechu.
Ďakuj Bohu, že k tvojmu posväteniu ustanovil sviatosti.
Pristupuj k nim len po náležitej príprave, lebo namiesto k spaseniu boli by ti
k večnej záhube.

Zadanie domácej úlohy:
Prejdi všetky cesty a z písmen, ktoré nazbieraš, napíš vety.

Riešenie:
•
•
•
•
•

Netrpezlivosť chorého nevylieči
Zloba vedie k bolesti
Sebectvo vedie k opustenosti
Závisť vedie k záhube
Najväčší liek je Božia láska
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Záverečná spoločná modlitba : Raduj sa
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