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SEDEMBOLESTNÁ
Základná téma pre 2. – 5. ročník ZŠ
2 vyučovacie hodiny
Kľúčové slová: bolesť, Simeon, proroctvo, meč, srdce, kríž, cesta, obeta, nádej, víťazstvo
Ciele vyučovacej hodiny:
Kognitívny: Pomenovať sedem bolestí Panny Márie. Priradiť ku každej bolesti správny
symbol – meč.
Afektívny: Vnímať rozdiel medzi telesnou bolesťou a bolesťou srdca. Uvedomiť si hodnotu
obety Presvätej Bohorodičky. Vzbudiť túžbu obetovať sa.
Psychomotorický: Konkrétnymi skutkami ukázať, že víťazstvo je spojené s obetou. Vytvoriť
zo získaných slov citát – myšlienku. Nalepiť symboly - meče v správnom poradí.

Pomôcky: Sväté písmo, ikona sedembolestnej Bohorodičky, obrazy znázorňujúce sedem
bolestí Presvätej Bohorodičky, červené srdiečka pre každú dvojicu, sedem lístkov
s rozstrihaným citátom, sedem mečov s jednotlivými bolesťami pre každú dvojicu, lepidlo,
názvy stanovíšť, pomôcky pre jednotlivé disciplíny, magnetky

Metódy: brainstorming, rozprávanie, didaktická hra, čítanie, lepenie, modlitba
Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná
Priebeh a časové rozvrhnutie vyučovacej hodiny:
ÚVOD (10 minút)
Motivácia : Ikona Sedembolestnej Bohorodičky (Príloha č. 1)
Učiteľ ukáže žiakom ikonu sedembolestnej Bohorodičky. Spomenie aj Rok Sedembolestnej
Panny Márie, ktorá je patrónkou Slovenska.
Vedie rozhovor o tom, čo vidia na ikone.
Ak by sme chceli jedným slovom pomenovať, čo vyjadruje ikona, aké by to bolo slovo?
„BOLESŤ“
Dnes si budeme rozprávať o bolesti. Učiteľ napíše na tabuľu slovo „B O L E S Ť“.
Brainstorming:
Učiteľ napíše na tabuľu slovo „B O L E S Ť“. Píše všetko, čo žiakov napadne pri tomto
slove. (Metódou brainstormingu učiteľ zistí, akú skúsenosť majú žiaci s bolesťou.)
Počuli ste aj o bolesti srdca? Poznáme ľudí, ktorí majú choré srdce. Môže bolieť srdce aj
človeka, ktorý má srdce celkom zdravé? Ako sa to myslí?
Učiteľ píše do druhého stĺpca, čo spôsobuje bolesť srdca.
Potom porovná bolesť telesnú s bolesťou srdca.

HLAVNÁ ČASŤ (30 minút)
Rozprávanie:
Učiteľ podľa obrázkov porozpráva žiakom o jednotlivých bolestiach Presvätej Bohorodičky.
V Biblii slovo sedem je symbolické číslo a znamená plnosť – veľa.
Na tabuľu nakreslí veľké srdce, do ktorého bude postupne, podľa jednotlivých bolestí,
vkladať symbolický meč.
Prvá bolesť: Simeonovo proroctvo Lk 2, 22-35 (Príloha č. 2)
Na štyridsiaty deň po Ježišovom narodení Mária s Jozefom priniesli do Jeruzalemského
chrámu dieťa Ježiša, aby ho predstavili Pánovi. A ako káže Pánov zákon, priniesli pár
hrdličiek alebo dva holúbky.
V Jeruzaleme žil vtedy spravodlivý a nábožný muž Simeon, ktorému Duch Svätý vyjavil, že
nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
On vzal dieťa do svojho náručia a velebil Boha. Potom ich požehnal a Márii povedal: „Tvoju
vlastnú dušu prenikne meč bolestí.“ Mária s Jozefom sa divili tomu, čo počuli.
Učiteľ ukáže žiakom prvý meč – SIMEON a pripne magnetkou na tabuľu do srdca.
Druhá bolesť: Útek do Egypta Mt 2, 1-14 (Príloha č. 3)
Keď odišli traja mudrci od Herodesa, Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal mu, aby
vzal dieťa i jeho matku a ušiel do Egypta a zostal tam, až kým mu nedá vedieť, lebo Herodes
bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.
Učiteľ ukáže žiakom druhý meč - EGYPT
Tretia bolesť: Strata Ježiša v chráme Lk 2, 41-50 (Príloha č. 4)
Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť
rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš
v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty
a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa do Jeruzalema a tam ho
hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im
otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli,
stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme
ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť
tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
Učiteľ ukáže žiakom tretí meč – CHRÁM
Štvrtá bolesť : Stretnutie s Matkou na krížovej ceste (Príloha č. 5)
Pilát vydal Ježiša Židom, aby ho ukrižovali. Ježiš si sám niesol kríž až na Golgotu. Cestou
stretol svoju Matku. Keď ho videla Mária, aký je doráňaný, prežívala veľkú bolesť.
Učiteľ ukáže štvrtý meč – KRÍŽOVÁ CESTA
Piata bolesť : Smrť na kríži Jn 19, 25-30 (Príloha č. 6)
Akú veľkú bolesť musela prežívať Presvätá Bohorodička, keď videla na kríži zomierať svojho
syna!
Piaty meč – GOLGOTA

Šiesta bolesť: Mŕtvy Ježiš v lone Matky (Príloha č. 7)
Pilát dovolil Jozefovi z Arimatey a Nikodémovi sňať z kríža Ježišovo mŕtve telo. Bola pri tom
aj Panna Mária. Položili jej do náručia mŕtveho Ježiša. Akú veľkú bolesť prežívalo srdce
Presvätej Bohorodičky?
Učiteľ ukáže žiakom šiesty meč – MATKA
Siedma bolesť : Ježišov pohreb Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Lk 23, 50-56; Jn 19, 38-42
(obr. č. 8)
Najväčšiu bolesť prežívajú matky, keď im zomrie dieťa. Asi najsmutnejšie bývajú takéto
pohreby. Aj pre Pannu Máriu pohreb jej Syna bol najväčšou bolesťou.
Šiesty meč – HROB
Pozrime sa spolu na tabuľu a vidíme sedem mečov symbolizujúcich bolestí Panny Márie.
Učiteľ spolu so žiakmi zopakuje jednotlivé situácie, ktoré spôsobili Panne Márii bolesť srdca.

ZÁVER (5 minút)
Diagnostika (spätná väzba) – zväčša pomocou 3-4 otázok alebo úlohy zistím, či žiaci dosiahli ciele,
ktoré som si vytýčila na začiatku vyuč. hodiny; teda či pochopili tému.

Dnes sme sa zoznámili s utrpením a bolesťami Matky Božej. Aké silné a hrdinské bolo jej
srdce, keď dokázalo priniesť tak veľkú obetu. Mária vedela, čo jej Simeon predpovedal,
a preto s láskou prijala utrpenie, ktoré sa nakoniec premenilo na veľkonočnú radosť.
Na najbližšej hodine náboženstva si spravíme súťaž. Budeme hľadať meče, ktoré spôsobili
bolesť Presvätej Bohorodičke. Pri hre budete musieť priniesť aj nejakú obetu. Preto sa
športovo oblečte. Víťazí budú odmenení.
Modlitba: Podľa výberu učiteľa. Najlepšie vlastnými slovami poďakovať sa Presvätej
Bohorodičke za pomoc v chorobe aj v bolestiach. Poprosiť o pomoc pre chorého spolužiaka,
učiteľa a pod.

PRAKTICKÁ ČASŤ – DIDAKTICKÁ HRA
Cieľ: Splnením jednotlivých disciplín získať sedem mečov a sedem slov a v správnom poradí
ich nalepiť na symbolické srdce.
Príprava
Učiteľ rozdelí žiakov do siedmych skupín. Môžu tak vytvoriť dvojice, trojice, ... . V triede
alebo mimo triedy učiteľ vopred pripraví sedem stanovíšť s názvami a jednotlivými
disciplínami. Skupinky žiakov sa zoradia ako na telesnej výchove. Učiteľ ich oboznámi
s cieľom hry a s jednotlivými úlohami. Každá skupinka dostane odkladací obal (na slová a
meče) a väčšie červené srdce (Príloha č. 9), do ktorého – po splnení úloh, nalepí citát –
myšlienku a meče zoradené podľa prežitých bolestí Panny Márie. Po odštartovaní každá
skupina ide na určené stanovište. (Príloha č. 10) Vítaná je pomoc starších žiakov na
jednotlivých stanovištiach. Ináč učiteľ kontroluje plnenie jednotlivých úloh a tiež dáva
skupinke slovo a meč. (Príloha č.11)
1.stanovištie SIMEON
Úloha: Z nájdených písmen zlož slovo.
(V desiatich plastových vajíčkach od KINDER je vložených šesť písmen S, I, M, E, O, N.
Štyri vajíčka sú prázdne. Žiaci musia nájsť písmená, poskladať slovo a naspäť vložiť písmená
do vajíčka.) Za splnenie úlohy dostanú meč s názvom SIMEON a slovo proroctvo: .
2.stanovištie EGYPT
Úloha: Prejdi vyznačený úsek skákaním vo vreci.
Úlohu môžu plniť naraz dvaja žiaci.
Za splnenie úlohy dostanú meč s názvom EGYPT a slovo Simeonovo.
3.stanovištie CHRÁM
Úloha: Prečítaj zo Svätého písma príbeh Dvanásťročný Ježiš v chráme. Lk 2, 41-50
Žiaci dostanú súradnice Lk 2, 41-50. Ich úlohou je nájsť príbeh vo Svätom písme a prečítať
ho. Mladším žiakom príbeh nájdeme.
Za splnenie úlohy dostanú meč s názvom CHRÁM a slovo „Tvoju.
4.stanovištie KRÍŽOVÁ CESTA
Úloha: Pomôž unavenému spolužiakovi prejsť kúsok cesty.
Dvojica žiakov spraví „stoličku“ a prenesú na nej tretieho člena skupinky po vyznačenom
úseku. Keď sú dvojice, jeden druhého prenesú na chrbte, potom sa vymenia.
Za splnenie úlohy dostanú meč s názvom KRÍŽOVÁ CESTA a slovo vlastnú.
5.stanovištie GOLGOTA
Úloha: Hoď loptičkou do terča . Máš tri pokusy.
Hádzať loptičkou do terča z určenej vzdialenosti. Môžeme využiť aj terč so šípkami.
Za splnenie úlohy dostanú meč s názvom GOLGOTA a slovo dušu.

6.stanovištie MATKA
Úloha: Ošetri „zlomenú ruku“ ranenému spolužiakovi.
Na tomto stanovišti žiaci využijú zdravotnícku prípravu. Obviažu obväzom „zlomenú ruku“
ranenému.
Za splnenie úlohy dostanú meč s názvom MATKA a slovo prenikne.
7.stanovištie HROB
Úloha: So zaviazanými očami prejdi za navigácie spolužiaka vyznačený úsek.
Prejsť so zaviazanými očami a za navigácie spolužiaka určitý úsek, ktorý môže byť sťažený
nejakou prekážkou. Pre mladších žiakov je dobre využiť tunel, ktorý sa používa na telesnej
výchove. Žiaci si úlohy vymenia.
Za splnenie úlohy dostanú meč s názvom HROB a slovo meč.“.
Vyhodnotenie:
Po skončení všetkých súťažných úloh, skupinky zo získaných slov zložia a nalepia do srdca
citát:
Simeonovo proroctvo: „Tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“ (Príloha č. 12)
Získané meče zoradia podľa poradia bolestí, ktoré prežívala Panna Mária. (Príloha č.13)
Súťažiace skupinky sa zoradia ako v úvode hry a spoločne prečítajú nájdený citát.
Potom učiteľ prekontroluje zoradenie mečov . Správne poradie: SIMEON, EGYPT, CHRÁM,
KRÍŽOVÁ CESTA, GOLGOTA, MÁRIA, HROB.
Odmení víťazov diplomom alebo nejakou cenou, prípadne sladkosťami. Pochváli všetkých za
usilovnosť, súťaživosť, vyzdvihne obetu, ktorú museli priniesť pri plnení jednotlivých úloh.
Prípadne sa opýta na najnáročnejšiu úlohu a pod.
V závere sa spoločne pomodlíme modlitbu Raduj sa Bohorodička, alebo si zaspievame nejakú
mariánsku pieseň.
Poznámka: Učiteľ si jednotlivé úlohy môže zameniť podľa svojho výberu a možností. Ak je
v skupinke málo žiakov, súťažia samostatne a učiteľ im vyberie primerané úlohy pre
jednotlivcov.
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Skupina č. 1
Stanovište
SIMEON
EGYPT
CHRÁM
KRÍŽOVÁ CESTA
GOLGOTA
MATKA
HROB

Úloha

Podpis

Nájsť slovo
Skákanie vo vreci
Čítanie zo Sv. písma
Pomoc spolužiakovi
Hod na cieľ
Zdravotnícka príprava
Navigácia

Skupina č. 2
Stanovište

Úloha

EGYPT
CHRÁM
KRÍŽOVÁ CESTA
GOLGOTA
MATKA
HROB

Skákanie vo vreci
Čítanie zo Sv. písma
Pomoc spolužiakovi
Hod na cieľ
Zdravotnícka príprava
Navigácia
Nájsť slovo

SIMEON

Podpis

Skupina č. 3
Stanovište

Úloha

CHRÁM
KRÍŽOVÁ CESTA
GOLGOTA
MATKA
HROB

Čítanie zo Sv. písma
Pomoc spolužiakovi
Hod na cieľ
Zdravotnícka príprava
Navigácia
Nájsť slovo
Skákanie vo vreci

SIMEON
EGYPT

Podpis

Skupina č. 4
Stanovište

Úloha

KRÍŽOVÁ CESTA
GOLGOTA
MATKA
HROB

Pomoc spolužiakovi
Hod na cieľ
Zdravotnícka príprava
Navigácia
Nájsť slovo
Skákanie vo vreci
Čítanie zo Sv. písma

SIMEON
EGYPT
CHRÁM

Podpis

Skupina č. 5
Stanovište

Úloha

GOLGOTA
MATKA
HROB

Hod na cieľ
Zdravotnícka príprava
Navigácia
Nájsť slovo
Skákanie vo vreci
Čítanie zo Sv. písma
Pomoc spolužiakovi

SIMEON
EGYPT
CHRÁM
KRÍŽOVÁ CESTA

Podpis

Skupina č. 6
Stanovište

Úloha

MATKA
HROB

Zdravotnícka príprava
Navigácia
Nájsť slovo
Skákanie vo vreci
Čítanie zo Sv. písma
Pomoc spolužiakovi
Hod na cieľ

SIMEON
EGYPT
CHRÁM
KRÍŽOVÁ CESTA
GOLGOTA

Skupina č. 7

Podpis

Stanovište

Úloha

HROB

Navigácia
Nájsť slovo
Skákanie vo vreci
Čítanie zo Sv. písma
Pomoc spolužiakovi
Hod na cieľ
Zdravotnícka príprava

SIMEON
EGYPT
CHRÁM
KRÍŽOVÁ CESTA
GOLGOTA
MATKA

Príloha č. 11

Podpis

Príloha č. 12

Príloha č. 13
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Ikona Sedembolestnej Panny Márie
Obraz Obetovanie Ježiša – stretnutie so Simeonom
Obraz Útek do Egypta
Obraz Dvanásťročný Ježiš v chráme
Obraz Krížová cesta – Stretnutie s Matkou
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Obraz Krížová cesta – V náručí Matky
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