NV-8. roč., 9. roč.
TÉMA: ČO JE MOJE, JE AJ TVOJE-OD EGOIZMU K LÁSKE
VZDELÁVACÍ CIEĽ: Spoznať, že egoizmus nám bráni v osobnom
dozrievaní (šíriť civilizáciu lásky, zabrániť
šíreniu vírusu egoizmu)

VÝCHOVNÝ CIEĽ: Nájsť v rozdávaní a zriekam sa tú pravú hodnotu
(túžiť
zbavovať sa egoizmu, túžiť po zdravých vzťahoch)
Na úvod vyučovacej hodiny spoločná modlitba.

MOTIVÁCIA: Príbehy
A. O živej vode

Bol raz jeden kráľ, ku ktorému prišiel Boží posol a
zvestoval mu, že jeho smrť už stojí predo dvermi. Podal mu čašu
so živou vodou a dodal: „ Ak túto čašu vyprázdniš, budeš žiť
ďalej až do dňa vzkriesenia. Ale si slobodný! Môžeš vypiť, ale i
nemusíš!" „ To je vážna vec!" povedal kráľ a v tichosti uvažoval:
„ Budem z roka na rok starší, slabší a osamotenejší. Musím sa
poradiť s mudrcmi!" Zvolal všetkých mudrcov, ale všetci ho
chválili, hovorili, aký je nezastupiteľný a pobádali ho, aby čašu
vypil. Kráľ sa zamyslel a opýtal sa, či sú tu naozaj všetci.
Odpovedali mu, že nie. Jeden mudrc, ktorý žije kdesi ďaleko
neprišiel. Kráľ pre neho poslal posla s prosbou, aby sa dostavil
na jeho dvor. Mudrc naozaj prišiel. Vypočul si kráľa a spýtal sa
ho, či má vypiť živú vodu sám alebo so svojimi priateľmi. Kráľ

mu odpovedal, že sám. Mudrc mu na to povedal, nepi, pretože
bez priateľov nemá človek žiadnu budúcnosť, bez lásky je
človek mŕtvy.
B. Ako vyliečiť egoizmus

Žil raz jeden veľmi bohatý, ale egoistický muž. Raz
navštívil mudrca, aby mu poradil, ako sa má zbaviť smútku a
starosti. Mudrc ho vypočul, potom postavil pred neho zrkadlo a
opýtal sa ho, čo vidí. On povedal, že vidí sám seba. Potom ho
priviedol k otvorenému oknu a znova sa ho opýtal, čo vidí teraz.
On odpovedal, že vidí ulicu a veľa ponáhľajúcich sa ľudí. Mudrc
mu povedal, že odo dneška nech už nestráca čas pred zrkadlom a
nemysli iba sám na seba, ale pozrie sa cez okno a nech si všíma
aj druhých ľudí, len potom bude šťastný.

ÚVOD NOVÉHO UČIVA
Vytvorenie skupín, ktoré odpovedajú na otázky:
> Aký je to egoistický človek?
> Poznáš ľudí, ktorí myslia iba na seba?
> Ako žijú? (Ako sa správajú?)
> Si egoista? V čom to pozoruješ?
i

HLAVNÁ ČASŤ - VYSVETLENIE VO SVETLE BOŽIEHO SLOVA
Jeden z dôvodov našej existencie je v skutočnosti LÁSKA. Aby sme si
uvedomili dôležitosť lásky, stačí si prejsť svoj život a spomenúť si na
niekoho, kto nám pripravil šťastné chvíle. Milovať však nie je vôbec
jednoduché. Láska vyžaduje od nás úplné odovzdanie sa a zabúdanie na seba

samých. Naša láska je však neustále ohrozovaná egoizmom, ktorý nás
uzatvára do seba a našich záujmov.
„ Darovaním postavíš most nad priepasťou svojej samoty"
/Antoine de Saint-Exupéry/
Práca v skupinách:
1. V skupinách sa prečíta Hymnus na lásku /I Kor 13,1-7/.
2. Každá skupina si vyberie z prečítaného úryvku jednu vetu
a zdôvodnia prečo si ju vybrali.
3. Každá skupina rozmýšľa nad tým, ako túto vetu preniesť
do praktického života mladých (v ich veku).
4. Každá skupina pripraví jeden väčší plagát z výkresu, na
ktorom sa budú všetci snažiť znázorniť (napísať alebo
nakresliť), ako sa dajú ich vety preniesť do praktického
života.
Po práci v skupinách nasleduje vyhodnotenie: Každá skupina predstaví svoju
prácu a katechétka sa ku každej práci v krátkosti vyjadrí. Potom nasleduje
zamyslenie sa nad týmito otázkami:
> Čo odo mňa žiada Božie slovo?
> Ako môžem bojovať proti vlastnému egoizmu?
Dávame si predsavzatie:
1. Podľa Božieho slova ja protikladom môjho egoizmu............. * .....
2. Počas tohto týždňa budem proti egoizmu takto bojovať................
3. Chcem sa oslobodiť od egoizmu, a preto sa zriekam....................
v

Žiaci doplnia predchádzajúce vety, ktoré majú napísané na lístočku. Každý
položí svoj lístoček do pripravenej nádoby, v ktorej sa všetko spáli, ako
symbol zanechania vlastného egoizmu a vyjadrenia túžby po živote lásky.
Zatiaľ čo lístočky horia, spievame pieseň Boh je láska. Po skončení piesne sa

navzájom objímu na znak radosti, že s Pánovou pomocou sú oslobodzovaní
od vlastného egoizmu.

ZÁPIS NA TABUĽU
1 Kor 13, 4-7 - Hymnus na lásku

DOMÁCA ÚLOHA
Napísať si citát zo svätého písma a rozjímať znova nad ním. V závere
zhrnutie, zopakovanie učiva; modlitba s rozjímaním: Pane, osloboď
ma od seba samého! Pane, počuješ ma? Moje vnútro je viazané
reťazami,
som väzeň vlastného egoizmu;
nepočujem nič viac, iba svoj hlas, nevidím
nikoho, iba seba;
za mnou nezostáva nič iné, iba utrpenie. Pane,
Pane, počuješ ma? Ukáž mi moje dvere, aby som Ťa
nasledoval, aby som rástol a dozrieval v láske.

VYUČOVANIE: skupinové, tvorivé
r

METÓDY: - motivačné - príbeh, rozprávanie, diskusia
-

recipročné - výklad učiva spojený s kladením
otázok - brainstorming

FORMY: skupinová - práca v skupinách, individuálna
POMOCKY: Nový zákon, papiere, perá (fixky), výkresy, zrkadlo
Vyučujúci: Mgr. Mária Harčariková

