
Záznam o vyučovacej hodine 

Dátum: 21.8.2007 Trieda: 

5 

Hodina: Náboženská výchova 
v 

Vyučujúci:  Mgr. Igor Cikoš 

Vzdelávací cieľ: Spoznávanie svojho okolia, mesta a dediny i seba navzájom. 

Výchovný cieľ: Napomôcť dobrým a lepším vzťahom s rodinou, s priateľmi 

(vo farnosti) 

Typ vyučovacej hodiny: základná organizačná 

jednotka Učivo: Priateľstvo 

Metódy: Rozhovoru, aplikačná, fixačná, motivačná, praktickej činnosti, 

klasifikačná, katechetická, demonštračná, samostatnej práce, Pomôcky: výkres, 

farbičky, vodové farby, poštové známky, adresy príbuzných, mapa, 

panáčikovia, sviečka 

 

 
Úvodná časť: 

- modlitba 
- zápis do triednej knihy 
- spätná väzba z poslednej hodiny 
- kontrola domácej úlohy oboznámenie s témou 

hodiny 

Hlavná časť: 

I. časť.- nakreslíme a napíšeme pohľadnicu rodine, priateľom... 
Po modlitbe deťom povieme, že ak chceme od niekoho (príbuzných, priateľov...) 
pohľadnicu musíme im najskôr nejakú napísať my. A tak sa do toho pustíme. Každé dieťa 
nakreslí pohľadnicu svojho mesta, dediny... Môžeme isť niekam von, kde je mesto dobré 
viditeľné. Na pohľadnicu nakreslíme „ svojimi očami" niečo špecifické, čo charakterizuje 
naše mesto. Alebo nás. Na druhú stranu pohľadnice napíšeme krátky text pre rodinu, 



priateľov... Po hodine môžeme isť na poštu a pohľadnicu poslať. Naši blízky sa určite 
potešia. 

II.  časť - Nakreslíme ešte jednu pohľadnicu, kde všade sme boli so svojou rodinou. 
V akom meste, dedine. Poskladáme si leporelo. Každý so môže vytvoriť spoločný 
vlak, ktorý potom môže zdobiť našu triedu. O pohľadniciach sa porozprávame s 
deťmi, každý nám povie, kde bol so svojou rodinou, a čo má nakreslené na 
pohľadniciach. Vytvorenie vlaku z pohľadníc deti zaujímavou formou spoznávajú 
Slovensko. 

Poznámka: Deti pohľadnicu nemusia poslať len rodine ,alebo priateľom, ale aj ľuďom, 
ktorí žijú sami bez rodiny, alebo rodine kňaza. 
Pripomienka: Počas práce môžme viest rozhovor, aby sme pamätali ,že náš domov nie je 
len tu na zemi, ale v nebi. 

Záver: 
Môžeme sa zahrať hru : „ Pozrite sem, pozrite sem" 

- deti sú rozdelené na dve skupiny. Každá skupina si premysli odkiaľ prichádza a čo tam 
robí. Napr. Švajčiarsko - syr, ruské kolo ...Ako sa dohodli, čo kto chce predstavovať, 
postaví sa k?ždá skupina do radu. Skupinky stoja oproti sebe. Jedna skupinka vystúpi 
o dva kroky dopredu a povie pritom: „ pozrite sem, pozrite sem". Druhá skupinka sa 
tiež posunie o dva kroky a pýta sa : „ odkiaľ idete, odkiaľ idete?". Prvá skupinka 
urobí ďalšie dva kroky a odpovedá: „ zo Švajčiarska, zo Švajčiarska". Druhý urobia 
dva kroky a opýtajú sa: „ Čo tam robíte? Čo tam robíte?" . Na túto otázku skupinka už 
neodpovedá, ale predstavia pripravenú scénku a druhí ju hádajú. Záverečná modlitba 
poďakovanie vlastnými slovami za rodinu priateľov a nebeskú vlasť. 


