
 

TEMATICKY CELOK: Obeta Božieho ľudu 

ČASOVÁ DOTÁCIA:  1 hodina TÉMA 

HODINY: Baránok Boží 

CIELE VYUCOVACEJ HODINY:
 

Na základe paschálnej židovskej večere, a hlavne evanjelia podľa 

Marka 14, 12-16.22-24, priblížiť tajomstvo Ježišovej poslednej 

večere. Žiakom pomôcť hlbšie preniknúť do tajomstva 

Eucharistie. 

Uvedomiť si súvislosť medzi Starým a Novým 

zákonom v označení Boží Baránok. 

Prehĺbiť vzťah žiakov k sv. liturgii - zmysel sv. liturgie v mojom 

živote. 

Prejaviť úkonom vďaku za obetu Ježiša Krista - 

Božieho Baránka.

 

FORMA PRACE:

 

výklad, práca so Sv. P., porovnávanie, práca s pracovným listom, 

papiere formátu A4 - fixy (počet podľa skupín), S v. P. pracovný 

list č.22, plagát so schémou sv. liturgie

 

TYP VYUČ. HODINY:  zmiešaný

MENO: 

PREDMET:  

ROČNÍK: 

Anna Rebjäková 

Náboženská výchova 

V. 

 

 

Afektívny: 

Psychomotorick: 

Kognitívny: 

 

kolektívna práca 
 

METÓ DY: 

POMOCKY:  

 



PRIEBEH VYUČOVACEJ HODINY 

- Modlitba Otče náš... pri slovách „chlieb náš každodenný daj nám dnes..." - 

meditácia a zamyslenie. 

- Zápis do triednej knihy 

- Krátke zopakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny - obeta Ježiša Krista. Kde sa 

sprítomňuje, symboly Ježišovej obety. 

1. MOTIVÁCIA Vovedenie žiakov do témy 

• Rozdelíme žiakov do troch skupín. Úlohou každej skupiny je pripraviť slávnostnú 

večeru. Žiaci premýšľajú na základe troch skutočností: prípravy, priebehu, hostiny. 

SLÁVNOSTNÁ HOSTINA 
PRÍPRAVY PRIEBEH POKRM - JEDLO - HOSTINA 

Čo treba pripravi ť? Čo pre teba znamená hostina? 

miestnosť 

(z akej príležitosti, miesto, štát, kontinent, aké jedlá, počet chodov, prejavy, program, pozvaní 

hostia, ich usadenie, priebeh slávnosti,...). 

Po uplynutí stanoveného času skupinky prezentujú svoju prácu. 

2. EXPOZÍCIA 

Pri práci s touto témou je nevyhnutné, aby žiaci mali pred sebou biblický list, kvôli textom 

na ktoré sa budeme neustále odvolávať. 

• Žiaci premýšľajú o židovskom sviatku Veľkej noci na základe prípravy, 

priebehu a hostiny. 

Niekoľko poznámok na objasnenie Paschy: 

Paseha (prechod) je najväčší židovský sviatok, pamiatka oslobodenia Izraelitov z 

egyptského otroctva. Sviatok Paschy je teda sviatkom oslobodenia Božieho ľudu, ktorého 

činiteľom je samotný Boh - JAHVE. 

Židia slávia sviatok Pesah každý rok ako pamätný deň spásonosného činu Jahveho. Oslava 

Paschy je spojená s prinášaním obety v chráme a so slávením domácej hostiny. Na znak 

toho každý rok spoločne zasadnú k stolu, jedia baránka, horké byliny, nekvasený chlieb a 



pripomínajú si udalosti Veľkej noci. Nieje to len krásna spomienka, pre Izraelitov sa stáva 

Exodus skutočnosťou, aktualizuje sa práve v tejto chvíli. Preto je Pascha slávnosťou 

najväčšej radosti, ktorá odhaľuje, ako Boh viedol svoj ľud z otroctva do slobody, zo smútku 

do radosti, z trúchlenia do jasania, zo zajatia k záchrane a z temnoty do veľkého svetla. Do 

tohto slávnostného dňa v stupuje Ježiš Kristus. Lenže už nie ako pripomienka Jahveho 

činu, ale ako uskutočnenie najväčšieho Božieho zásahu v dejinách. Sám Boh sa stáva 

obetovaným Baránkom. 

Obeť tisícou baránkov, každoročne zabíjaných v chráme, je nahradená dokonalou obetou 

Božieho Syna Ježiša Krista. 

S v. Justín poukazuje na analógiu medzi ražňom, dvoma prekríženými kúskami dreva, na 

ktorých bol pečený veľkonočný baránok, s Kristovou obetou na kríži. 

Ján prorocky potvrdil túto skutočnosť:" Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta."

 

ŽIDOVSKÁ VEĽKÁ NOC 
PRÍPRAVY 

Vzdialené prípravy 
- Sviatok nekvasených chlebov (bod č. 1) 

- Veľká noc v Egypte (bod č.2) 

Bezprostredné prípravy 

- Pôst a modlitby 

- Odstránenie všetkého kvaseného z domu 

- príprava jedál, hlavne baránka 

- pozvanie celej rodiny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEBEH 

- Hostina, na ktorú účastníci pripravovali 

pôstom začala naliatím prvého pohára vína 

zmiešaného s vodou. 
- Nasledovalo vďakyvzdanie a pil sa prvý pohár 

- Predsedajúci (otec rodiny) si umyl ruky. 

- Nalial sa druhý pohár 

- Najmladší člen predniesol 4 otázky, ktoré sa 

týkali sviatku i obradu) 

(dôvod pochopenie udalosti Exodu) 

- Rozprávanie vyústilo do recitovania žalmov 

113 a 114 a pil sa druhý kalich. 
- Všetci prítomní si umyli ruky. 

- Predsedajúci zobral nekvasený chlieb, lámal ho a 

dával prítomným. 

- Veľkonočný baránok sa jedol spolu 

s horkými bylinami a nekvaseným chlebom. 

- Nalial sa tretí kalich a začala ďakovná modlitba. 

- Po modlitbe sa tento kalich vypil. 

- Štvrtou čašou vína a recitovaním žalmov 115 až 

118 sa veľkonočná 

večera ukončila. 

 

POKRM - JEDLO - 

HOSTINA baránok ............. 

nekvasené chleby.................... 

horké byliny............................ 

víno.......................................... 

Židia sa nevedeli uspokojiť iba s 

najedením sa. Spoločný stôl bol pre 

nich prejavom priateľstva a lásky. 

Takéto stretnutia boli posvätné. 

Tým, že človek je a pije, prijíma Od 

Boha život, lebo on je pôvodca 

všetkých týchto darov. Spoločné 

jedlo je teda vyjadrením jednoty 

medzi prítomnými Navzájom, a tiež 

i jednoty s Bohom.

 



• Pozornosť žiakov nasmerujeme na Ježišovu poslednú večeru a postupujeme 

známymi krokmi: 

Príprava, priebeh, hostina. Obsah jednotlivých krokov sa nachádza na druhej 

strane biblického listu. 

JEŽIŠOVA VEĽKON. VECERA

 

POKRM - JEDLO - HOSTINA

 

Dnes sa dá ťažko popísať, ako prebiehala Ježišova 

posledná večera. Evanjelisti podrobnosti 

neuvádzajú. Prebiehala pravdepodobne podľa 

zvyklostí, avšak došlo k niečomu zvláštnemu, 

úplne novému. 

Ježiš z obradu židovskej večere použil najmä 2 

úkony. Zobral do rúk chlieb a vyriekol nad ním slová: 

„  Toto je moje telo." Podobne zobral do rúk katich 

(pravdepodobne tretí) a povedal: „ Toto 

je moja krv."  

chlieb premenený na Ježišovo 

telo (bod č. 8) 

Víno premenené na Ježišovu 
krv (bod.9)

 

• Cieľom tejto etapy je na základe nových poznatkov prehĺbiť vzťah žiakov k sv. 

liturgii. Postup prebieha podľa známych krokov: príprava, priebeh, hostina. Pracujeme s 

plagátom so schémou sv. liturgie. 

SVÄTÁ LITURGIA 

PRÍPRAVA PRIEBEH POKRM  - JEDLO - HOSTINA 

bohoslužba slova 

bohoslužba obety

 

PRÍPRAVY 
PRIEBEH 

 

Mk 14,12-

16 bod č. 

4,5,6 

 



 

3. FIXÁCIA 

- pracujeme ústne a písomne, práca s pracovným 

listom Obrázok Paschy máme v pracovnom liste. 

Skúsime nájsť podobné a odlišné znaky Veľkej noci v SZ a v NZ. Kto, alebo čo predstavuje 

Baránka Božieho na obraze č. 1 v pracovnom liste č. 22 (židovská Veľká noc) a na obraze č. 

2 (kresťanská Veľká noc)? 

4. SPÄTNÁ VÄZBA 

- Opakovanie podľa otázok 

(Otázky môžeme mať napísané na kartičkách, ktoré si žiaci 

losujú.) Príklady otázok: 

Pred čím zachránil baránok Izraelitov? 

Pred čím zachránil nás Baránok Boží, Ježiš Kristus? 

Prečo nazývame Veľkú noc veľkou? 

Akého baránka si mali Izraelčania zadovážiť? 

Ako nazývame sviatok židovskej Veľkej noci? 

V ktorý deň Veľkého týždňa si pripomíname poslednú večeru? 

Zhrnutie obsahu hodiny 

Slávnosť Veľkej noci, keď boli Izraeliti vyslobodení z egyptského otroctva, nazývame 

Pascha. Kresťania si na Veľkú noc pripomínajú vyslobodenie z otroctva hriechu. Symbolom 

tohto oslobodenia je baránok. Ježiša tiež nazývame Baránok Boží, lebo on sa za nás 

obetoval ako nemý baránok, keď za nás zomrel na kríži, sňal naše hriechy, aby sme mohli 

mať večný život. 

5. APLIKÁCIA PRE NÁŠ ŽIVOT 

Navodíme aktivitu nasledujúcimi slovami. 

„Pri slávnostnej večeri má každý svoje miesto, úlohu, s každým sa počíta. Aj Ježiš s nami 

počíta pri každej sv. liturgii. 

Čo všetko môžete robiť vy deti pri svätej liturgii?" 

Deti hovoria svoje odpovede. Tieto zapisujeme na tabuľu tak, aby sa k ním mohli dopísať 

ešte čiarky. Každé dieťa čiarkou povie v akej aktivite je ono zapojené. Tie deti, ktoré sú pri 

sv. liturgii neaktívne, nech si vyberú jednu aktivitu a pokúsia sa ju uskutočniť. 



V domácej úlohe deti môžu napísať prečo chodia do chrámu na sv. liturgie, čo pre nich sv. 

liturgia znamená a čo im dáva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


