
Škola: Odborné učilište internátne  

Cieľová skupina: žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím 

(vo veku 15 – 20 rokov)  

Téma: ZVESTOVANIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKE  

Predmet: Náboženská výchova  

Kognitívne ciele:  

- poznať príbeh Zvestovania Presvätej Bohorodičke 

- charakterizovať sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke  

- pochopiť Máriinu odpoveď a prijať ju ako vlastný vzor  

Afektívne ciele:  

- viesť žiakov k dôvere a odovzdaniu sa do Božej vôle  

- podnecovať žiakov k sväteniu sviatkov účasťou na sv. liturgii  

Psychomotorické ciele:  

- získavanie zručnosti pri práci so Svätým písmom  

- zdokonaľovanie jemnej motoriky – samostatná práca s papierom (kreslenie, 

lepenie)  

Metódy: opakovanie formou otázok a odpovedí, výklad, rozhovor, práca s knihou, práca 

v skupinách, samostatná práca, zápis  

Typ vyučovacej hodiny: kombinovaná hodina  

Didaktické prostriedky: Sväté písmo (viac kusov), farebné obrázky so zobrazením 

ikony Zvestovania (puzzle), magnetky, farbičky, lepidlá, obrázky Zvestovania (na 

vyfarbenie), CD-prehrávač, CD s duchovnými piesňami.  

 

 

Štruktúra vyučovacej hodiny 

 

Úvod 

- Pozdrav  

- Zápis do triednej knihy 

- Úvodná modlitba 

- Opakovanie naposledy preberaného učiva – formou otázok a odpovedí 

 



Motivácia  

• Hra v skupinách – obrázkové puzzle  

Katechéta  vytlačí na A4 obrázok ikony Zvestovania (pripraví si niekoľko kópií – 

závisí podľa počtu žiakov). Obrázky rozstrihá na niekoľko kúskov. Žiakov rozdelí na 

skupiny. Žiaci v skupine sedia spolu. Každá skupina dostane jednu kôpku útržkov.  

Úlohou žiakov v skupine je spoločne poskladať kompletný obrázok ako puzzle 

a pomenovať, čo obrázok znázorňuje. Pri ťažkostiach im katechéta pomôže so 

skladaním.  

 

Expozícia učiva  

• Výklad  

Katechéta pripevní obrázok Zvestovania na tabuľu magnetkami, napíše názov 

témy a charakterizuje význam sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke.  

Povzbudením pre nás je Panna Mária svojím rozhodnutím: „Hľa, služobnica 

Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ 

Táto Máriina kladná odpoveď anjelovi pri zvestovaní je aktuálna. Cirkev nám 

ukazuje správanie Panny Márie ako vzor. Mária ako Židovka verila v prisľúbeného 

Mesiáša. Keď si vypočuje posolstvo o Mesiášovom narodení: „Neboj sa, Mária, našla si 

milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať 

synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad 

Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca“, Mária premýšľa a pýta si 

vysvetlenie.  

Prijať posolstvo a zrealizovať ho, bolo zo strany Márie ťažké. Mária bola 

mladá žena. Nič mimoriadne vo svojom živote nezažívala. V tom čase je zasnúbená s 

Jozefom a chce si založiť rodinu. Posolstvo je ťažké. Akú veľkú vieru má Mária, keď po 

vysvetlení od anjela dáva súhlas! Mária nevie, čo ju očakáva. Z Písma vieme o 

postoji Jozefa voči nej, keď mu oznámila, že v jej lone sa počal Boží Syn. Nevedela a nikto 

jej nepovedal, nedal inštrukcie, informácie, čo sa bude ďalej diať, ako sa budú udalosti 

uberať, nevedela nič o ceste do Betlehema, ani ako príde dieťa na svet. V posolstve sa 

nehovorí o úteku do Egypta, čase a okolnostiach návratu a že to bude do Nazareta. V 

udalostiach, ktoré prežíva Mária s Jozefom, vidieť ich dôveru v Boha, vieru, ale i lásku.  

Udalosť zvestovania nadchla mnohých umelcov. Oveľa viac oslovila v 

konkrétnom živote ľudí. Správanie Márie, jej dôvera v Boha i pokorný súhlas sú výzvou 



pre každého, kto uveril v Boha. Mária dozrela k prijatiu tohto daru. Posledné anjelove 

slová sa hlboko vryli do duše Panny Márie: „Bohu nič nie je nemožné.“ Mária im 

uverila, a preto mohla s radosťou povedať: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 

podľa tvojho slova.“ 

Boh sa prihovára aj k nám. Nie priamo, ale posiela svojich poslov, ako poslal 

Gabriela k Panne Márii. Najčastejšie sú to najbližší, ale najmä Cirkev. V Božom slove, 

sviatostiach, rôznych udalostiach i slávnostiach právom od nás Boh žiada nepríjemné, 

ťažké, ba neraz priamo nemožné veci.  

Čo máme robiť? Nasledovať Pannu Máriu. Príklad Panny Márie je realita. 

Ťažko je človeku v určitých chvíľach povedať: to je vôľa Božia. Prosme si vysvetlenie, 

snažme sa porozumieť a uvedomme si, že „Bohu nič nie je nemožné.“ Aj my dokážeme 

v pokore povedať, že chceme splniť to, čo od nás žiada Boh. Kto z nás vie, čo nám 

pripravil Boh? Kto plní vôľu Boha, tomu dá dostatok sily, milostí a darov Ducha 

Svätého, aby splnil vôľu Božiu.  

 

• Práca so Svätým písmom  

Vyvolaný žiak zapíše na tabuľu súradnice Lk 1, 26 – 38 a žiaci vyhľadávajú vo 

Svätom písme citáciu, iný žiak prečíta príbeh Zvestovania.  

Katechéta vyzdvihne Máriinu odpoveď a vysvetlí dôležitosť slov:  

„Bohu nič nie je nemožné.“ 

„Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ 

 

Fixácia učiva  

• Samostatná práca  

Katechéta rozdá žiakom obrázky Zvestovania na vyfarbenie. Žiaci samostatne 

vyfarbujú obrázky, potom si ich nalepia do zošitov. Počas práce počúvajú duchovné 

piesne. Katechéta udržuje disciplínu v triede, v prípade potreby pomôže žiakom, 

pristupuje individuálne.  

 

• Zápis  

Katechéta urobí zápis na tabuľu, žiaci opisujú do zošitov. Žiakom pomáha pri 

zápise, pristupuje individuálne.   



Bohu nič nie je nemožné“ Mária im uverila, a preto mohla s radosťou 

povedať: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“  

Čo máme robiť? Nasledovať Pannu Máriu.  

Boh sa prihovára aj k nám. Kto plní vôľu Boha, tomu dá dostatok sily, milostí 

a darov Ducha Svätého, aby splnil vôľu Božiu.  

 

Diagnostika učiva  

Osvojenie si učiva katechéta preverí vhodne formulovanými otázkami 

a spoločným prerozprávaním príbehu Zvestovania.  

Naše rozhodnutie? Nasledovať Pannu Máriu. Ona svojím rozhodnutím je pre nás 

povzbudením. Príklad Panny Márie je realita.  

 

Záver  

- Zhrnutie a zhodnotenie hodiny 

- Katechéta pochváli aktívnych žiakov, povzbudí do ďalšej činnosti  

- Záverečná modlitba doplnená napísaným citátmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Peter Kopčák 

 

 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


