Téma:
Túžby a plány
Skupina: II. stupeň ZŠ - 8. roč. (14-15 rokov)
Prostredie: Trieda v škole
Vieroučný cieľ: Naučiť sa svoju vôľu a svoje plány zapojiť do Božieho plánu
spásy. Snažiť sa spoznať, ktoré moje sny, plány a ideály sa zhodujú s Božou
vôFou a komu môže pomôcť ich dosiahnutie. Či hľadíme len na svoj osobný
prospech, alebo chceme svojou prácou pomôcť aj ľuďom okolo seba... ?
Výchovný cieľ: Spoznávať pravé životné hodnoty, ktoré môžu pomôcť žiakom
správne sa rozhodnúť napr. pri voľbe povolania. Dať zmysel svojmu životu a
zamerať sa na to dôležité pre náš život. Naučiť žiakov vybrať si správne vzory a
hodnoty podľa ktorých formovať svoj duchovný i svetský rebríček hodnôt.... „
Je mojim prvoradým problémom ôsmaka/ôsmačky - deviatak/deviatačky mať peknú
frajerku, alebo svalnatého priateľa, snažím sa rodičom dostatočne znepríjemniť život
svojimi výsledkami v škole a svojím správaním ... ?"
v

Co vlastne chcem dosiahnuť vo svojom živote ???
Pomôcky: Žiaci -papier, písacie potreby
Katechéta -obrázky (fotografie) svätcov a populárnych osobností
knihy k téme ako ukážka
Sväté Písmo: Mk 1,16-21 (povolanie učeníkov), Mk 2,13-17 (povolanie
Léviho), Mt 4, 18-22 ( povolanie prvých učeníkov), Jn 1, 40-44 (povolanie
v

Šimona, Ondreja, Filipa), Lk 5,1-11( povolanie rybárov), 1 Sol 5,21 - Ale všetko
skúmajte a čo je dobré, toho sa držte.
Metódy: tímová práca
diskusia
osobná
reflexia
príbehy
Priebeh katechézy:
-

Privítanie a krátky úvod
Modlitba napr. Otče náš a krátke prosby na dnešný deň
Predstavenie témy
Hľadanie odpovedí na otázky načrtnuté v úvode (Výchovné ciele) o

3 min
3 min

tom, čo v súčasnosti pre nás predstavuje najväčšiu hodnotu, čo je našim cieľom
v týchto dňoch atď.
5 min
Vieme čo chceme dosiahnuť v živote? Necháme prehovoriť rodičov do našich
v

plánov, alebo len tvrdohlavo ideme za svojimi predstavami? Co formuje môj
život? Viem kto je mojim vzorom?
Spoločná aktivita
10 min
Postupne ukazujeme žiakom spomínané obrázky a fotografie. Zo svätcov napr. bl.
P.P.Gojdič, bi. V. Hopko, bl. M. D. Trčka, sv. Matka Tereza, Ján Pavol II., Dominik
Savio, ap. Z populárnych osobností môžeme použiť fotografie spevákov, hercov,
športovcov alebo politikov napr. Dávid Beckham, Brad Pitt, Madonna, Britney
Spears atď. Cieľom tejto úlohy je zistiť, resp. dokázať, že dnešná mládež, deti a
študenti sú poväčšine formovaní mediálnymi osobnosťami, ktoré dennodenne vidia
na televíznych obrazovkách a ktoré na nich hľadia z obálok časopisov. Snažia a
chcú sa im podobať nielen výzorom, ale aj správnym, čo je mnohokrát na škodu
veci.
Ďalšou časťou aktivity je napísať na papier, ktorá „hviezda" a svätec sú mi blízke, a
čo na základe takého vzoru by som chcel dosiahnuť.
Diskusia
15 min
Vyhodnotíme výsledky cvičenia podľa reakcií napísaných na papieri, ale zároveň
zdôrazníme jedinečnosť a potenciál každého z nás.
Zistíme, či nás pri našich predsavzatiach motivujú peniaze, finančná nezávislosť,
sloboda od rodičov, túžba páčiť sa okoliu, alebo snaha byť za každú cenu „in" ...
Môže byť mojim vzorom jednoduchý človek s veľkým srdcom, alebo to musí byť
nutne „Star" s veľkým kontom ? Máme nadšenie preto čo robíme ? Motivačný
príbeh (napr. Život sestier Eriky a Márie Kostových) Pokračovanie v téme 10 min
Sme pripravení na prípadný neúspech alebo vývoj situácie, ktorá neide podľa našich
predstáv? Použijeme vybrané časti Svätého Písma o povolaní apoštolov. Apoštoli
vôbec nečakali, že sa ich život bude uberať takým smerom Stretnutie s Ježišom
urobilo z ich plánov „sci-fi" kapitolu. Treba pamätať na staré porekadlo „Človek
mieni, Pán Boh mení." Preto je dobré plánovať a túžiť len za tým, čo neslúži len na
potechu tela, ale hlavne duch !
Zhrnutie a záverečná modlitba
5 min
Úlohy a predsavzatia do ďalšieho stretnutia: Ukázať a doporučiť knihy ako napr.
Moje veľké vzory, životopisy svätých a blahoslavených, a tak upozorniť mladých aj
na ciele iných ľudí, na ich skúsenosti a ich túžby.
Očakávané pochopenie a zážitok: Vzbudiť v žiakoch radosť pre prácu,
zodpovednosť za rozhodnutie a ukázať, žé naše túžby a plány nemusia byť v prvom
rade zamerané len na osobný profit.
Použitá literatúra: Sväté Písmo

Rozprávkové všeličo, Mária a Erika Kostové
životopisy svätých a blahoslavených

