
Téma hodiny:  Desatoro 

Ročník: Tretí 

Ciele: 

Kognitívny: Vymenovať Desatoro Božích prikázaní 

Afektívny: Stotožniť sa s morálnymi princípmi desatora 

Psychomotorický: Osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje rozhodnutia 

Pomôcky: interaktívna tabuľa, počítač, papier  

Úvod 

Spoločne sa pomodlíme, potom oboznámim žiakov s cieľom hodiny 

Motivácia: problémová úloha 

žiakom rozdám papiere  a požiadam ich , aby si predstavili, že sa naša trieda ocitla na opustenom 

ostrove, potom ich požiadam, aby skúsili vymyslieť pravidlá pre naše spoločné prežitie, tak , aby sme 

boli všetci spokojní a šťastní, pravidlá sa majú začínať slovami vždy alebo nikdy, potom pozbieram 

papiere a spoločne vyberieme naše spoločné pravidlá 

možné odpovede: Nikdy nekradni cudzie veci 

                                  Vždy pomôž slabším 

                                   Buď vždy milý....... 

Hlavná časť:  

Žiaci sa pokúšajú nájsť odpoveď na otázku, prečo sú pravidlá v živote človeka dôležité, 

pomocou obrazovej prílohy ppt prezentácia snímok č. 2, 3 

Nechoď po ceste! 

Nehraj sa s ohňom.... 

 

 

 

 

 

 

 



Aj Boh, ktorý najlepšie pozná človeka nám daroval pravidlá pre šťastný život – prostredníctvom 

svojho služobníka Mojžiša a volajú sa Desatoro 

ppt prezentácia snímok č. 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

predstavím žiakom pôvodné tabuľe desatora, a nechám žiakov prečítať ich znenie postupne, 

upozorním žiakov na rozdelenie tabúľ na dve časti a vysvetlím jeho zmysel (pravidlá týkajúce sa lásky 

k Bohu a k blížnemu) 

Vysvetlenie jednotlivých prikázaní: 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppt prezentácia snímok č. 6 

predstavím 1. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

Boh je na 1. mieste 

poverčivosť a nahradzovanie Boha 

inými vecami je jeho porušovaním  

 

ppt prezentácia snímok č. 7 

predstavím 2. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

Úcta k Božiemu menu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppt prezentácia snímok č. 8 

predstavím 3. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

Zasvätenie nedele Pánu Bohu 

slávenie liturgie 

odpočinok od práce 

ppt prezentácia snímok č. 9 

predstavím 4. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

Úcta a láska k rodičom 

ppt prezentácia snímok č. 10 

predstavím 5. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

Úcta k životu, láska k blížnemu 

ppt prezentácia snímok č. 11 

predstavím 6. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

Čistota srdca, úcta k ľudskému telu 

Moje oči nemusia všetko vidieť 

uši všetko počuť, a ústa hovoriť 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppt prezentácia snímok č. 12 

predstavím 7. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

Chrániť majetok, neničiť veci 

ppt prezentácia snímok č. 13 

predstavím 8. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

Úcta k pravde 

ppt prezentácia snímok č. 14 

predstavím 8. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

vernosť manželov 

ppt prezentácia snímok č. 15 

predstavím 8. prikázanie, žiaci 

prostredníctvom obrázkov 

vysvetľujú jeho zmysel 

závisť a lakomstvo 



diagnostická časť: didaktická hra 

Žiaci využijú ruky, na prstoch budú ukazovať čísla jednotlivých prikázaní 

učiteľ hovorí žiakom pojmy súvisiace s jednotlivými prikázaniami, žiaci na prstoch ukazujú číslo 

prikázania, ku ktorému patria 

Odpovede pre učiteľa 

1. prikázanie: povery, modlitba, kladenie Boha na prvé miesto 

2. prikázanie: nedodržanie sľubu, Božie meno, nadávanie 

3. prikázanie: nedeľa, sv. liturgia, odpočinok, chrám 

4. prikázanie: rodičia, poslušnosť, mamka, otec 

5. prikázanie: život, drogy, fajčenie, týranie zvierat 

6. a  9. prikázanie: manželstvo, vernosť 

7. a  10. krádež, závisť, vandalizmus, lakomstvo 

8. prikázanie: pravda, ohováranie, klebety, klamstvo 

Záver 

Vyhodnotím správanie a aktivitu žiakov, hodinu ukončím spoločnou modlitbou  

 


