
  Predmet: Náboženská výchova
  Vyučujúci: Mgr. Janka Harčárová

  Škola: Základná škola 
  Trieda: 6. a 7. ročník ročník

  Téma: Darovanie

  Ciele hodiny: 
           Kognitívny: Vymenovať skutky telesného a duchovného  milosrdenstva  

  Afektívny: Vnímať potreby blížneho vo svojom okolí

            Psychomotorický: Konkrétnym skutkom lásky vyjadriť lásku k 

   blížnemu

  Typ vyučovacej hodiny: kombinovaná

  Organizačná forma: skupinová a individuálna

  Vyučovacie metódy: diskusia, práca s kartičkami, 

  Učebné pomôcky: kartičky, plagáty, farebné perá

  Priebeh vyučovacej hodiny:

I. Organizačná príprava

- privítanie, zápis do triednej knihy

- modlitba

II. Motivácia

    - Učiteľ požiada žiakov, aby sa zamysleli, čo naposledy prijali od 

     niekoho a čo darovali. Vzájomne sa podelia so svojimi 

    skúsenosťami.   

Prerozprávať príbeh:

    Jedného dňa chudobný chlapec, ktorý predával tovar z dverí do dverí, aby si mohol
zaplatiť štúdiá, si všimol, že už má len 10 centimov na zakúpenie jedla a má hlad. 
Rozhodol sa preto, že si vypýta niečo na jedenie v najbližšom dome.  Avšak stratil 
odvahu, keď mu prišla otvoriť pekná mladá žena. Namiesto jedla si pýtal len pohár 
vody. Ona videla, že je vyhladovaný a priniesla mu pohár mlieka. Pil ho pomaly a 
spýtal sa:  „Čo som vám dlžný? „Vôbec nič“, odpovedala: „Mama nás učila, že si 
nikdy nemáme dať zaplatiť za to, že sme milí. “Odpovedal: „Tak vám teda z celého 
srdca ďakujem.“
Keď Howard Kelly opúšťal tento dom, cítil sa silnejší nielen fyzicky, ale aj posilnený 
vo viere, ktorú práve strácal.    



 

 O niekoľko rokov neskôr táto mladá žena vážne ochorela. Miestni lekári boli 
bezmocní. Poslali ju do veľkého mesta, kde zavolali špecialistov, aby sa zaoberali 
touto zriedkavou chorobou. Doktora Howarda Kelly prizvali na konzultáciu. Keď 
začul názov mesta, odkiaľ prišla, mal v očiach zvláštne svetlo. Ihneď sa zdvihol a 
kráčal po chodbe, ktorá viedla do jej izby. Oblečený vo svojej blúze, vošiel, aby sa na 
ňu pozrel. Okamžite ju poznal. Vrátil sa do konzultačnej miestnosti, rozhodnutý 
urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby jej zachránil život. 
Od tohto dňa sa jej špeciálne venoval.
Po dlhom čase boj vyhral. Doktor Kelly požiadal, aby mu požadovanú faktúru poslali 
na schválenie. Pozrel sa na ňu, napísal poznámku na okraj a poslal faktúru do izby 
chorej. Bála sa otvoriť ju, bola si istá, že ju bude musieť splácať celý svoj ďalší život. 
Nakoniec ju predsa len otvorila. Jej pozornosť upútalo niečo, napísané na okraji 
faktúry.   
 Čítala tam slová: úplne zaplatené pohárom mlieka. 
Podpísaný : doktor Howard Kelly. 

                      III. Expozícia

                               - Učiteľ rozdá žiakom 4 druhy kartičiek s obrazmi alebo slovom-
ruky,  nohy,  srdce,  ústa.  Každý  žiak  dostane  jednu  kartičku.  Ich  úlohou  je  nájsť
spolužiakov s rovnakou kartičkou. Žiaci sa počas hľadania nerozprávajú, kartičky si
môžu  ukazovať  a  podobnosť  vyjadriť  gestom.  Po  nájdení  sa  vytvoria  4  skupiny
žiakov. Jednotlivé skupiny dostanú plagát, na ktorý nakreslia ich symbol a dosadia ho
do príbehu (utvoria naň príbeh). Po ukončení každá skupina každá skupina predstaví
svoj príbeh.

                                  

                                  IV. Fixácia

                            - Učiteľ zapáli sviečku a pri zapálenej svieci prečíta skutky
telesného a duchovného milosrdenstva.                                                                  

Dávať  jesť  hladným,  dávať  piť  smädným,  prichýliť  pocestných,  odievať  nahých,
navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať  mŕtvych.

Napomínať  hriešnikov,  poučovať  nevedomých,  dobre  radiť  pochybujúcim,  tešiť
zarmútených, trpezlivo znášať krivdy, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za iných a
hriešnikov.



V. Diagnostická časť- hodnotenie

 - Učiteľ zhodnotí prácu žiakov, ich aktivitu a spoluprácu na

vyučovacej hodine. 

 

VI. Záver hodiny

                                         -Na záver učiteľ povzbudí žiakov ku konaniu skutkov

milosrdenstva,  žiaci  si  vyberú  z  košíka  pripravený  text  modlitby  a  spoločne  sa

pomodlia.

  Dnes Kristus nemá ruky, aby požehnával chorých. Má iba naše ruky. Pane chceš

moje ruky, aby som mohol dnešný deň pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Pane dnes

Ti dávam svoje ruky.

    Dnes Kristus nemá nohy, aby šiel ta, kde ho potrebujú. Má iba naše nohy. Pane

chceš moje nohy, aby si mohol dnešný deň navštevovať tých, ktorí potrebujú priateľa.

Pane dnes Ti dávam svoje nohy.                                                                                     

   Dnes Kristus nemá ústa, aby rozprával o Otcovom milosrdenstve. Má iba naše

ústa.  Pane chceš  môj  hlas,  aby  si  sa  mohol  dnešný deň rozprávať  s  tými,  ktorí

potrebujú slova lásky. Pane dnes Ti dávam svoj hlas.                                                  

    Dnes Kristus nemá srdce, aby miloval a odpúšťal. Má iba naše srdce. Pane chceš

moje srdce, aby si mohol dnešný deň milovať každého len preto, že je človekom.

Pane dnes Ti dávam svoje srdce.

      

    

                     








