Téma:

Túžba po láske

Ročník: deviaty ročník ZŠ

Ciele vyučovacej hodiny:
Vysvetliť túžbu človeka po láske a jeho tri rozmery

Kognitívny :

Opísať jednotlivé znaky lásky (1 Kor 13,1 –13)
Afektívny:

Uvedomiť si hodnotu pravej lásky

Psychomotorický: Formovať návyk ďakovania Bohu za dar lásky
Pomôcky: Sväté písmo, vykladací materiál, svieca, látka, látkové srdce, farebné perá, plagát,
obrázky vyjadrujúce znaky lásky, úryvky textu zo Svätého písma (1 Kor 13,1 – 13), magnety,
flipchart
Metódy: rozhovor, práca s textom Svätého písma, práca s vykladacím materiálom, tvorba
priestorového obrazu, práca so symbolom srdca

Model obsahovej línie: kerygmaticko-antropologický

Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná

Priebeh vyučovacej hodiny:
Úvod:
Motivácia
Na flipchart pripneme plagát, na ktorom sú znázornené tri rozmery človeka (môžeme to
nakresliť aj na tabuľu). Žiakov oboznámime s trojitým rozmerom človeka a jeho pohľadom
a túžbou po láske.

Rozmer telesný
Eros (sex)

Rozmer psychický
Charitas (cit)
Rozmer duchovný

Agape (darovanie sa z nadprirodzenej pohnútky)

Eros: láska zmyselná, ktorá túži a žiada pre seba, láska medzi mužom a ženou. Prebúdza
žiadotivosť tela. Výsledkom je telesné vzrušenie a jeho uspokojenie.
Charitas: láska, ktorá pomáha, ale len na tej prirodzenej úrovni. Je príťažlivosťou duševných
vlastností, ktorými sú napríklad: veselosť, láskavosť, šikovnosť. Výsledkom je pokoj v duši
a čistá radosť.
Agape: láska, ktorá sa rozdáva z nadprirodzenej pohnútky. Je príťažlivosťou duchovnej
krásy. Vzbudzuje voči milovanému človeku posvätnú úctu a dôveru. Je to nebeská radosť,
ktorá je spôsobená poznávaním nekonečnej Božej lásky vo vzťahu k milovanej osobe.
Jedným z najkrajších znakov lásky je ten, že sa dokáže obetovať nie pre svoje
egoistické ciele, ale práve preto, že si dokáže všímať potreby milovaného človeka.

Hlavná časť:
Práca so symbolom srdca
Žiaci sedia v kruhu. Žiakovi sediacemu po našej pravici dáme do dlane srdce - ako symbol
lásky (látkové, papierové...). Srdce si odovzdávajú postupne z dlaní do dlaní a každý z nich
povie aspoň jeden znak lásky.

Čítanie textu zo Svätého písma
Pravá láska má svoje znaky, ktoré sú napísané v Prvom liste svätého apoštola Pavla
Korinťanom. (jeden žiak prečíta Hymnus na lásku zo Svätého písma - 1 Kor 13, 1-13).
„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako
cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá
a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som
nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som
obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je
trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je
sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko
znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú,
jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale
keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa hovoril som ako
dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal
som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre.
Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak
teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“

Práca s textom Svätého písma
Dvojiciam žiakov rozdáme text Hymnu na lásku. Vezmú do rúk farebné perá a spoločne
podčiarkujú znaky pravej lásky. Každá dvojica povie aspoň dva znaky lásky, ktoré v texte
našla.

Práca s vykladacím materiálom
Žiaci pomocou vykladacieho materiálu (kúsky látok a sklenené nugety), vytvoria na zemi
tvar srdca.

Tvorba priestorového obrazu
Na obrysy srdca poukladáme obrázky, na ktorých sú nakreslené znaky lásky z prvého listu
Korinťanom (príloha č.1). Žiaci dostanú text prislúchajúci k danému obrázku (príloha č.2).
Ich úlohou bude vytvoriť správne dvojice.

Záver:
Formácia
Na dnešnej hodine sme si predstavili znaky lásky. Spoločne zhrnieme, čoho je schopná pravá
láska.
1. obetovať sa: obetovať sa znamená zrieknuť sa niečoho v prospech osoby, ktorú milujem.
2. rešpektovať slobodu: láska nesiaha na vnútornú slobodu druhého človeka, ale rešpektuje
všetky jeho dobré rozhodnutia.
3. nerobiť rozdiely: láska má byť univerzálna .
4. vedieť sa ovládať: byť voči druhej osobe ohľaduplný, tolerantný, láskavý.
5. meniť človeka: „Láska hory prenáša.“ Pravá láska dokáže zmeniť i moje zlé náklonnosti.
Nezabúdajme ďakovať Bohu za dar lásky.

Modlitba
(stojac okolo symbolu srdca sa pri zapálenej svieci spoločne modlíme)
„Pane, každý človek túži po láske, túži byť milovaný. Daj, nech akýkoľvek prejav lásky, je
obrazom tvojej lásky. Uč nás kráčať po ceste čistoty, trpezlivosti, radosti a obety, aby sme
túžili po pravej láske, dokázali opravdivo ľúbiť. Ochráň nás od falošných predstáv o láske,
ktoré sú nám zovšadiaľ ponúkané.
Prosíme ťa, aby sme mohli prežívať zázrak pravej lásky, ktorý je pre toľkých nepochopiteľný.
Amen.“

Príloha č.1

Príloha č.2

LÁSKA JE TRPEZLIVÁ

NEZÁVIDÍ

NEVYPÍNA SA, NEVYSTATUJE
SA

NIE JE NEHANEBNÁ

NIE JE SEBECKÁ

NEROZČUĽUJE SA, NEMYSLÍ
NA ZLÉ

NETEŠÍ SA Z NEPRÁVOSTI,
ALE RADUJE SA Z PRAVDY
VŠETKO ZNÁŠA, VŠETKO
VERÍ, VŠETKO DÚFA, VŠETKO
VYDRŽÍ

