
Katechéza pre 9. ročník ZŠ 

Téma hodiny : Cesta lásky  
Typ školy: Základná škola 
Vyučujúci: : Mgr. Anna Gerberyová, sr. Alžbeta  
Vek žiakov: 14-15 rokov  
Počet žiakov: 16 žiakov 
Vzdelávací cieľ: Vysvetliť ponímanie, že láska je dar od Boha, nie len ľudský cit 
Cieľ výchovný: Krokom k láske je priateľstvo 
Pomôcky: svieca, zápalky, papier, učebnica, zošit, pero, krieda, obraz, Biblia 

Priebeh hodiny: 
Úvod: 
-spoločná modlitba Otčenáš pri zapálenej svieci 
- zápis do triednej knihy 

- kvíz na opakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny Motivácia: 

Dnes budeme hovoriť o veľkom dare, ktorý každý človek dostáva do svojho 
života Tým veľkým darom je láska. O láske sa veľa hovorí, každý je potrebuje, 
ale každý človek je prežíva ináč. Podstatné je, že všetci ju potrebujeme. Pre 
žiakov máme pripravené dva obrázky kvetov. Jeden je krásny, zakvitnutý, 
druhý je zvädnutý. Triedu rozdelíme na dve skupiny. Obrázky pripneme na 
tabuľu. Žiaci v skupine opisujú postrehy: 
1. ako vyzerá ich kvet 
2. aké pocity v nich vyvoláva 

Expozícia: Jadro hodiny: 
Láska je dar od Boha. Porov. lJn4,7 
Boh nás stvoril z lásky a každý deň nám znova rozdáva svoju lásku. Boh nás 
miluje. Na pomoc nám dal naše srdce. Práve naše srdce odpovedá na to čo 
vnímame a cítime okolo seba. Povzbudzuje nás, aby sme milovali, odpúšťali. Už 
skôr sme sa učili, že Boh pri stvorení vložil do nás dušu 

v 

a naša duša je nesmrteľná. Veľmi často sa spájajú výrazy DUSA , SRDCE, 
SVEDOMIE. Sú to slová, ktoré vyjadrujú náš duchovný život. Je to vnútorný život 
s Bohom. Keď prišiel za Ježišom bohatý chlapec a pýtal sa ho čo musí robiť, aby 
prežíval lásku Ježiš mu odpovedal : 
vyhľadáme citát vo Sv. písme Lk 10,26-28 
Nášmu Bohu ide o to, aby sme žili vnútorný život, život srdca. Bez toho aby nás 
niekto nútil milovať začíname sami. Naše srdce sa v nás pohlo. Vo vašom veku, sa 
už každý stretol z dychom lásky. Je to čosi fascinujúce a lákavé. Objavujeme nové 



skutočnosti v sebe. Obdivujeme iných. Chlapci dievčatá a dievčatá chlapcov. 
Robíme kroky k zblíženiu. Položíme otázku žiakom. 

1. Vidíte rozdiel medzi slovami kamarátstvo- priateľstvo- láska? 
2. Je dobré pre vás ak dodržíte túto postupnosť? 

Tieto zákony do srdca človeka vložil náš BOH- LÁSKA. On, ktorý nás nekonečne 
miluje, vložil tieto zákony do nášho srdca, aby nám pomáhali riadiť naše city. 
Na začiatku hodiny sme sa rozprávali o dvoch typov kvetov. Môžeme teraz obraz 
kvitnúceho kvetu premeniť na obraz čistej lásky. Lásky, ktorá dôveruje, 
neponáhľa sa. Kvet neskáče aby dostal slnko, dážď, trpezlivo čaká. A tento kvet je 
nádherný. Druhý kvet je zvädnutý, nebol v záhrade, bol v črepníku. Ktosi ho 
zabudol poliať. Kvet vyschol. Aj láska rýchlo vyschne, zanikne, ak sa s ňou 
ponáhľame, alebo sa o ňu nestaráme. 

Naše srdce sa potom vie aj brániť napr. nenávisťou, ale to je už veľmi bolestivé 
Skúsme si odpovedať prečo asi? Žiaci odpovedajú na otázky: 

1. Je sklamanie veľkým dôvodom na to, aby sme boli nešťastní? (Necháme 
odpovedať žiakov, ponúkneme možnosť porozprávať, kde oni videli 
sklamanie.) 

2. Dá sa predchádzať sklamaniu? (Pokúste sa vymenovať ako sa to dá.) 
3. Je dobrým prostriedkom predchádzať sklamaniu aj modlitba? ( Necháme 

priestor na vyjadrenie názorov) 
Lepšie je predchádzať bolesti, ako ju liečiť, však? Moc dokáže všetko, okrem 
jednej veci - kontrolovať lásku. Láska je veľmi silná a preto, tak bolí keď o ňu 
prídeme.
 
* 
Priateľstvo je začiatkom lásky. Je správne trochu počkať, utvrdiť priateľstvo, až 
potom otvoriť dvere láske. S láskou prichádza aj objavovanie vlastnej intimity, ale 
predovšetkým objavovanie intimity, toho, koho máme radi. Priateľstvo 
nezachádza až tak ďaleko. Je potrebné dobre preskúmať, koho moje srdce miluje. 

Fixácia: 
Učivo si zopakujeme pomocou aktivity 
v 

Žiaci pracujú v 4- členných skupinách. Vymieňajú si svoje osobné názory na 
priateľstvo a lásku. Ukladajú podľa poradia slová : Bozk, zoznámenie, som 
zaľúbený, veľmi sa mi páči, Odpovedajú na otázky: 

1. Podľa čoho si vyberáte chlapca, (dievča) s ktorým chceš sa bližšie 
zoznámiť? 

2. Ako ťa vnímajú iní? Skúste sa opísať, každý aspoň jednu vlastnosť. 
3. Bez čoho konkrétne nechceš začať svoj vzťah? 

Nasleduje prečítanie postrehov z každej skupiny a hovorca povie výsledok ich 
diskusie. 

Láska je dar od Boha. Je to veľmi vzácny a veľmi krehký dar. O tento dar sa 
treba veľmi vzorne starať. Ak sa o tento dar zabudneme dobre starať, vždy 



je pri nás náš stvoriteľ Pán Boh darca lásky. On sám seba zahanbiť nemôže. 
To čo v láske môžu pokaziť ľudia, Boh môže vždy napraviť. 

Diagnostická časť- hodnotenie 
Zhodnotím prácu žiakov, ich aktivitu, správanie a spoluprácu na vyučovacej 
hodine. 

Záver hodiny 
Katechéta zapáli sviecu. Svieca nám pripomína Božiu prítomnosť. Potom sa 
nahlas modlí modlitbu príhovoru za chlapcov a dievčatá. Vyzve aj žiakov, aby 
sa aj sami podobne modlili za svojich priateľov. Nasleduje spoločná modlitba 
Raduj sa Bohorodička 


