
Predmet : NV- NBG 

Téma : Svet- Stvorenie sveta 

Cieľová skupina : 1,2 ročník základná škola 

Časová dotácia: 2 vyučovacie hodiny. 

Vypracoval : Mgr. Marek voloch 

 

                                                                 Cieľ: 

Kognitívny:    Základná orientácia, uchopenie pojmov stvoriť, tvoriť, Boh, človek,                                        

samotného zmyslu stvorenstva. Čo z týchto   pojmov prináleží  človeku, a čo výlučne Bohu, 

poukazujúc na  Božiu  výnimočnosť, v jeho atribútoch ako všemohúcnosť, večnosť, 

neviditeľnosť a najmä láska.  Oboznámenie sa  zo základnou  kresťanskou kozmológiou- 

nebo, zem,  svet viditeľný, i  neviditeľný.  Objavovanie, rozpoznávanie širokej           

rozmanitosti  stvorenstva. 

 Afektívny:      Identifikácia človeka, i seba samého, ako vrcholu Bohom                                        

milovaného  stvorenia. Precítenie tejto skutočnosti, že sme  Bohom chcení, a milovaní, a že 

život ako vo všeobecnosti, tak aj ten náš  vlastný, nie je náhodný. Objavovanie širokej                                         

rozmanitosti stvorenstva vedie k prehĺbeniu vzťahu k  samotnému stvoriteľovi, Bohu. 

 Psychomotorický:   Formácia správneho návyku ďakovnej modlitby za dielo                                              

stvorenstva, i za náš vlastný život.     

 

Metóda:  Kombinovaná-( rozhovor, výklad, práce s audio nahrávkou, práca s textom, práca                                                 

s prezentáciou, prípadne  práca s biblickou aplikáciou pre deti.)    

Stratégia vyučovacej hodiny: Kombinovaná  

 

 

                                                                 Rozvrh hodiny 

 

Úvod :  

 1.  Krátka modlitba. 

2. Iniciácia problému-( Učiteľ nastolí  deťom vstupnú otázku, použijúc papierový, 

vytvorený ďalekohľad, čo všetko vôkol seba vidia. Po vymenovaní rôznorodých vecí deťmi    

v prípade, že je to  nedostatočné, ich učiteľ doplní, a po dohode s deťmi stanoví                                                  

pre túto množinu rôznorodých vecí pojem svet.  Následne položí ďalšiu otázku, odkiaľ sa to 

všetko na svete vzalo, kde to  má svoj pôvod.  



Po množstve správnych odpovedí, ale aj tých mylných, a pochvale, nasleduje usmernenie, 

a počiatočné zhrnutie, v dvoch základných bodoch. A to vecí vytvorených človekom,  hoci aj 

malých na prvý pohľad( použité gaštan, zrnko  pšenice, maku), ktoré človek nevytvoril, no 

predsa sú na  svete. Pravdepodobne teda pochádzajú z dielne niekoho  iného, niekoho, kto 

svojimi tvorivými schopnosťami ďaleko prevyšuje  človeka. Túto bytosť, ktorú budeme 

postupne  spoznávať na hodinách náboženstva  nazývame samozrejme Bohom.)  

 

Hlavná časť : ( Postupne, formou audio nahrávky, textu knihy, výkladu, neskôr prezentácie, či  

napokon aj biblickej aplikácie predstavenie, a utuženie jednotlivých  stvoriteľských dní ,ich 

obsahu, a tak napĺňanie časti zadefinovaného kognitívneho  cieľa.- ( Uchopenie pojmov 

stvoriť z ničoho, tvoriť, Boh, človek, samotného zmyslu  stvorenstva, Oboznámenie sa  zo  

základnou kresťanskou kozmológiou-  nebo, zem, svet viditeľný, i neviditeľný.),                        

afektívneho i psychomotorického. Práca s pracovným zošitom, kresby. 

 

Záver :    Krátka rekapitulácia, preskúšanie pochopenej matérie formou otázok, modlitba              

ďakovná za  dar stvorenstva i vlastného života dobrotivému Otcu Bohu.  

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                        


