JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH
Kľúčové slová: vzkriesenie, prázdny hrob, nábožné ženy
Ciele vyučovacej hodiny:
Kognitívny: Reprodukovať veľkonočný príbeh ( Mt 28,1 – 15).
Afektívny: Pomôcť žiakom osláviť pravý zmysel Veľkej noci. Veľká noc nie je tragédia,
smrť a smútok, ale život a radosť.
Psychomotorický: Spoznávať, že svojím vzkriesením Ježiš porazil navždy hriech, smrť,
diabla. Rásť vo viere v Ježišovu záchrannú moc. Vedieť sa podeliť o dobrú správu
Kristovho víťazstva.
Pomôcky: Nový zákon, prefotená príloha pre dvojicu žiakov, čistý papier A4 vystrihnutý do
oválu a preložený na polovicu pre každého žiaka, tmavé fixy.
Metódy: práca s biblickým úryvkom, aplikácia, dialóg.
Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná
Cieľová skupina: 1. – 3. roč. ZŠ

Priebeh a časové rozvrhnutie vyučovacej hodiny:
ÚVOD:
1.

Skoro ráno na Veľkonočnú nedeľu na začiatku utierne zvony radostne vyzváňajú

a oznamujú radostnú zvesť: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja! Každej dvojici žiakov
rozdám prefotenú prílohu č. 1. Zadám úlohu: zoradiť jednotlivé veľkonočné vajíčka tak, aby
na seba nadväzovali. Zistite, čo znamená toto zvolanie. Radujte sa! - napíšeme to na tabuľu.
2.

Modlitba: Úvod zakončíme modlitbou: Christos voskrese!
HLAVNÁ ČASŤ:

1. Učiteľ predstaví hlavnú tému vyučovacej hodiny: Na predchádzajúcej hodine sme si
predstavili posledné udalosti z Ježišovho pozemského života. Ale vieme, čo sa stalo s Ježišom
ďalej?

2. Práca s biblickým textom. Spoločne si prečítame biblický text Prázdny hrob. Zvesť
anjela (Mt 28, 1 – 15).
Ježiš bol popravený ako zločinec. Nikto sa k nemu neodvážil hlásiť, aby nevzbudil
podozrenie, že patrí k nemu. Zostala pri ňom iba jeho matka Mária, zopár žien a apoštol Ján.
Našiel sa jeden odvážny muž Jozef Arimatejský, ktorý chcel zachrániť aspoň mŕtve telo
Ježiša. Neďaleko Kalvárie, kde bol Ježiš ukrižovaný, mal tento Jozef vlastnú hrobku, bola to
malá miestnosť, vytesaná do skaly. Tam ho pochovali. Otvor zavalili ťažkým balvanom.
Členovia veľrady sa báli, aby jeho telo neukradli a tak požiadali Piláta, aby nariadil vojakom
strážiť hrob. Čo robili Ježišovi priatelia? Boli schovaní a sklamaní, že Ježiš nebol čakaným
Mesiášom a oni nevojdú s ním do vysnívaného slávneho kráľovstva. Neostáva im nič iné, len
sa vrátiť k rybárskemu remeslu. Ale ženy sa nebáli. V sobotu nemohli ísť tak ďaleko za
mesto, porušili by predpis o sviatočnom kľude. Len čo nastalo nedeľné ráno, ponáhľali sa
natrieť Ježišovo telo voňavými masťami. Mali však starosť, kto im odvalí veľký kameň z
vchodu do hrobu.
UPEVNENIE A FORMÁCIA:
1. Práca s preloženým papierom. Každý žiak má pred sebou prílohu č. 2. Učiteľ drží
v rukách papier (príloha č. 2) a rozpráva o dvoch Máriách. Zároveň fixou kreslíme na
pripravený oválny papier podľa predlohy.
Mária Magdaléna a iná Mária boli priateľky Pána Ježiša. Po Ježišovej smrti na kríži
boli veľmi smutné. Na preložený ovál nakreslíme jednoduchú smutnú tvár (obr. 1). Papier
otočíme.
Opíšeme, ako uložili Ježišovo telo do hrobu, ktorý vyzeral ako jaskyňa na úpätí kopca
(obr. 2). Nakreslíme okrúhly kameň (a), ktorým privalili Ježišov hrob.
Potom sa však stal najväčší zázrak, aký sa kedy udial: Ježiš vstal z hrobu! Nastalo
veľké zemetrasenie a anjel kameň odvalil. Nakreslíme (b) a (c). Zopakujeme slová, ktoré
povedal anjel ženám: „Viem, že hľadáte Ježiša...niet ho tu, lebo vstal, ako povedal...vstal
zmŕtvych!“ Ženy boli veľmi preľaknuté a prekvapené, keď videli prázdny hrob. Rozbehli sa
povedať to ostatným.
Ako išli, uvideli Ježiša, ako kráča k nim. Ženy boli také šťastné, že ho vidia, že mu
padli k nohám a objali ho. Nakreslíme (d). Ježiš ich upokojil, aby sa nebáli a išli povedať jeho

učeníkom, že je živý. Obidve Márie teraz s istotou vedeli, že Ježiš žije a veľmi sa radovali.
Otvoríme ovál a uvidíme radostnú tvár (obr. 3).
2. Nádej na život po smrti
Povedali sme si, čo sa stalo s Ježišom po jeho smrti na kríži a ako sa zachovali a čo
prežívali jeho najbližší priatelia. Čo by sme robili my, skryli by sme sa, či by sme sa odvážili
ísť k jeho hrobu? Uverili by sme anjelovi neuveriteľnej správe, že Ježiš žije? Oni uverili, že
smrťou sa život nekončí.

Zhrnutie obsahov hodiny + generalizácia
Správa o Ježišovom víťazstve je taká mocná, že o nej chceme hovoriť nahlas. Pretože
Ježiš zvíťazil nad smrťou, tí, ktorí veria v neho, môžu mať istotu večného života. Ako nám
táto správa pomáha, keď sa stretávame s problémami.
Vyučujúci pomôže žiakom vyhľadať a vypísať z Písma niektorý z citátov, ktorý ich
osloví. Výber môžu zdôvodniť. (1Kor 10,13; Ef 3,20-21; Flp 4,13; Hebr 4,16; 1Jn 4,4; 1Kor
6,14)

ZÁVER
1. Modlitba: vlastnými slovami poďakovať za Ježišovo zmŕtvychvstanie a nový život.
Napr. Pane Ježišu, ty si povedal, že si vzkriesením, ďakujem ti za príležitosť vstať z hriechu.....
.....za to, že ma chceš vzkriesiť k radosti.... ....že tvoja smrť mi prináša radosť....

PRÍLOHY:
Príloha č. 1:

Príloha č. 2:

