Príprava na vyučovaciu hodinu
Ročník: 8
Meno vyučujúceho: Mgr. Silvia Stempová
Téma: Ľudská dôstojnosť, sebúcta

Vzdelávací cieľ: naučiť žiakov, čo je ľudská dôstojnosť, sebaúcta, narcizmus
Výchovný cieľ: viesť žiakov k sebaúcte, k láske nielen k blížnemu, ale aj k sebe samému.
Typ hodiny: základná,klasická
Pomôcky a didaktická technika: učebnice, tabuľa, písacie potreby, prefotené texty, text –
svedectvo viery.
Medzipredmetové vzťahy: etická výchova
Úvod:
pozdravenie a modlitba
Motivačná časť:
Aktivita: slovo SEBAÚCTA
Slovo sa napíše na tabuľu a žiaci hovoria všetko, čo im napadne pri vyslovení tohto slova.
Expozičná časť:
Vysvetliť čo je sebaúcta, ľudská dôstojnosť a narcizmus.
SEBA +Úcta = úcta k sebe samému
Prečo je láska k sebe samému dôležitá?
Ak človek nedokáže milovať seba, nedokáže milovať ani blížneho. Boh dal každému niečo, čo ho robí
jedinečným, originálnym, čím sa líši od ostatných. I keď si často myslíme o sebe, že sme škaredý, že
máme napr. krivý nos, Boh nás chce práve takých. Čo sa stane, ak nebudeme mať radi samých seba.
Ak nebudeme mať radi samých seba, budeme chodiť smutný, nešťastný a stále s niečím nespokojný.
-

Rozhovor so žiakmi, kladenie otázok a odpovedanie na otázky

Fixačná časť:
Test str. 8 a 16.
Aktivita
Napíš na papier jednu vec, ktorá sa ti páči na tvojom susedovi.
I keď si my často myslíme, že sme nanič, ľudia nás vidia inak.
Záver:
List od Boha (darček pre každého v podobe tohto listu, ktorý si doma pripravým pre každého s jeho
menom)
Takto sa nám Boh prihovára:
Mohol som stvoriť množstvo iných svetov. Áno, mohol som stvoriť svet bez teba. Neuvedomuješ si,
že som nechcel svet bez teba. Svet bez teba by bol pre mňa neúplný. Si dieťa môjho srdca, radosťou
mojich myšlienok, zrenicou môjho oka. Samozrejme, mohol som ťa stvoriť iného: vyššieho,
menšieho, mohol si sa narodiť iným rodičom, na inom mieste, v inej kultúre, zahrnutý inými darmi.
Ale ja som nechcel, aby si bol iný. Milujem ťa takého , aký si. Tak ako zrnko piesku na morskom brehu
a snehová vločka padajúca v zime má svoje jedinečné zloženie a štruktúru, tak si aj ty utvorený
a sformovaný ako žiadne iné stvorenie na svete. Si to ty, koho milujem, koho som miloval a vždy
budem. Ak by si sa niekedy sklamal sám v sebe prosím ťa, spomeň si na moje slová :“ Aj keby matka
zabudla na dieťa svojho lona, ja na teba nikdy nezabudnem.“

