Predmet: Náboženská výchova
Vyučujúci: Mgr. Lucia Tkačinová
Škola: Základná škola
Trieda: 3. – 4. ročník
Téma: Rodina, ktorú mám rád
Ciele hodiny:
Kognitívny: Vysvetliť zmysel rodiny, úcty k rodičom, zopakovanie štvrtého Božieho
prikázania.
Afektívny: Objavenie hodnoty vlastných rodín a svojej úlohy, ktorú v nich deti majú
Psychomotorický: Praktizovať oslavu Boha cez dodržiavanie prikázaní.
Typ vyučovacej hodiny: kombinovaná
Organizačná forma: skupinová, individuálna
Vyučovacie metódy: výklad, rozprávanie, rozhovor
Učebné pomôcky: čisté papiere, farbičky, farebné perá, test
Priebeh vyučovacej hodiny:
I. Organizačná príprava
- privítanie, zápis do triednej knihy
- modlitba
II. Motivácia
Na tabuľu napísať farebnými kriedami znenie štvrtého Božieho prikázania:
CTI SVOJHO OTCA I SVOJU MATKU

Žiakom dať chvíľku na to, aby sa zamysleli nad daným nadpisom (prikázaním).
Prerozprávať príbeh:
V pondelok pani učiteľka priviedla do triedy neznáme dievčatko. Volalo sa Evička.
Bolo chudé a nesmelé. Skoro nikdy sa neusmievalo, keď prichádzalo do školy. Jedného dňa
pani učiteľka povedala, že o dievčatko sa musí starať celá trieda, lebo Evička nemá otca ani
mamu. Býva v detskom domove. Ale aj keď všetci žiaci boli k Evičke dobrí, prejavovali jej
veľa láskavosti a pomoci – ona stále chodila smutná. Janko chcel veľmi pomôcť Evičke.
Často o nej doma rozprával rodičom. Raz sa opýtal otca: „Prečo je Evička stále smutná? Veď
v detskom domove je veľa detí a aj hračiek!“
Ani najkrajšie hračky, ani najlepšie tety vychovávateľky nenahradia rodičov. Preto sú deti
z detských domovov smutné, zvlášť tie malé. Túžia po oteckovi a mamičke.
„Čo sa stalo s rodičmi Evičky?“ opýtal sa Janko.
Mama, ktorá poznala Evičkiných rodičov, mu odpovedala: „Keď mala Evička štyri roky,
mamička jej zomrela.“
„A otec?“
„Jej otec je vo väzení.“, vysvetľuje mama.
„Prečo je vo väzení?“ čuduje sa Katka.
„Pretože kradol a bil Evičku.“

„Teraz už viem,“ hovorí Janko, „prečo nám Boh vo štvrtom prikázaní káže milovať rodičov,
pomáhať im, modliť sa za nich. A Pán Ježiš nám dáva príklad, ako máme milovať rodičov.“
III. Expozícia
Žiakom rozdať čisté papiere, na ktoré majú nakresliť svoju rodinu v ich vlastnom dome.
Každý žiak svoju rodinu písomne charakterizuje podľa vzoru (môžu farebne rozlíšiť):
Čo sa mi páči

Čo sa mi nepáči

Moji rodičia:
Moji súrodenci:
Potom vystavia svoje práce na viditeľné miesto, aby si každý mohol pozrieť prácu
svojich spolužiakov. Rozdelia sa do malých skupín a rozprávajú sa o podobnostiach, ktoré
našli vo svojich rodinách. Zároveň sa snažia odpovedať na otázky:
„ Poznáš nejakých rovesníkov, ktorí nemajú vlastnú rodinu?
Aké vzťahy sú vo vašej rodine?
Ste povinní milovať svojich rodičov?
Sme povinní modliť sa za svojich rodičov?“
Vďaka Bohu a vašim rodičom ste členmi rodiny.
Ježiš sa narodil v chudobnej rodine, v skromnej maštali (prečítať zo Sv. písma Lk
2,16).Zásluhou Panny Márie a Jozefa sa Ježišov život v nazaretskej domácnosti stáva vzorom
každej rodiny. Láska oboch manželov ku Kristovi je odrazom Božej lásky, ktorá je úplná,
výlučná, verná a plodná.
Poslanie rodiny je žiť, rásť a zdokonaľovať sa ako spoločenstvo osôb, ktoré sa
vyznačujú jednotou a nerozlučnosťou. Rodina je miesto, kde sa každý osobne realizuje spolu
s tými, ktorých miluje.
Vzhľadom na toto poslanie je úlohou deti, ktoré tiež patria do jednej rodiny, žiť, rásť
a zdokonaľovať sa ako kresťanské spoločenstvo. K tejto jednote môžete prispieť už tými
najmenšími, najnenápadnejšími skutkami: keď je v dome veľký neporiadok, keď vás pošlú
niečo kúpiť, keď sa niekto háda, atď... Tak sa môže rodina postupne premieňať na svätyňu
života, v ktorej sa výchova zakladá na autentických ľudských a kresťanských hodnotách.
K tomu prispieva aj dodržiavanie 4-tého Božieho prikázania, ktoré sa obracia výslovne
na deti v ich vzťahoch k otcovi a matke. Požaduje vzdávať úctu, prejavovať láskavosť
a vďačnosť. Ctiť a milovať majú rodičov až do smrti.
Zachovávanie tohto prikázania poskytuje spolu s duchovnými darmi aj časté dary
pokoja a blahobytu. Nezachovávanie tohto prikázania prináša veľké škody spoločnosti
a jednotlivcovi.
So 4. Božím prikázaním sú spojené prisľúbenia: odmena a trest:
Ex 20,12: „Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj
Boh!“

Ef 6,1-3: „Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti
svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na
zemi.“
Ex 21,17: „Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.“
IV. Fixácia
Vypracovanie testu a zamyslenie sa nad sebou samým:
 Ráno ťa mama budí do škol y. Čo urobíš?
A – Poviem „Dobré ráno, mami!“
B – Poviem „Nebuď ma, nechce sa mi!“
C – Spím ďalej a robím sa, že nepočujem.
 Kto je pre Teba najdôležitejší?
A – Babka, lebo mi dáva veľké vreckové.
B – Spolužiaci, lebo si s nimi rozumiem.
C – Oco a mama, lebo mi dali život.
 Keď vidím neum ytý riad:
A – Idem do izb y a tvárim sa, že sa učím.
B – Sadnem si k telke a čakám, že mi prikážu um yť riad.
C – Um yjem menšie veci, ab y mama nemala toľko robot y.
 Za svojich rodičov sa modlím:
A – takmer každ ý deň
B – nikd y
C – nieked y, keď si spomeniem
 M yslím si, že poslúchať rodičov
A – je úplne zb ytočné
B – je pre mňa to najlepšie
C – treba len niekedy, kvôli odmene
 Keď sa rodičia pohádajú:
A – Modlím sa za nich viacej a robím im radosť.
B – Hneď sa každému v yžalujem, nech ľudia vedia, ak ých mám rodičov.
C – Čakám, k ým sa udobria.
 Keď sa oco alebo mama vrátia z práce:
A – Op ýtam sa, čo mi priniesli.
B – Pozdravím a op ýtam sa, čo mi priniesli.
C – Pozdravím a sp ýtam sa, ako sa mali.

Vyhodnotenie:
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14-11 bodov: Blahoželám!!! Si dobré dieťa. Iné deti si z Teba môžu brať príklad. Buď im
svetielkom. Ale nezabudni: Ani ten najlepší človek nie je bez chýb. Aj Ty sa rob viac dobrých
skutkov a miluj svojich rodičov stále viac!
10-5 bodov: Tvoji rodičia majú z Teba veľkú radosť, lebo ich vieš príjemne prekvapiť. Ale
často ich zarmútiš svojím sebectvom a lenivosťou. Ježiš je Tvoj vzor, On Ťa môže naučiť
milovať a ctiť svojich rodičov. Napodobňuj ho!
4-0 bodov: Zaslúžiš si pochvalu za svoju úprimnosť. Dokážeš si priznať chyby. Ale nezostaň
len pri tom! Zlo premáhaj dobrom! Daj si predsavzatie: Každý deň urobím rodičom
radosť.
V. Aplikácia
Žiaci si zoberú svoje papiere s ktorými pracovali na začiatku hodiny a na druhú stranu
napíšu krátku modlitbu za svojich rodičov.
VI. Záver a zhodnotenie vyuč. hodiny
- slovné zhodnotenie priebehu a výsledkov vyučovacej hodiny
- požiadať žiakov, aby spontánne predniesli niektorú zo svojich modlitieb

