
PRÍPRAVA NA VYU ČOVACIU HODINU 

Ročník: siedmy v ŠZŠ variant B

Predmet: Náboženská výchova 

Vyučujúca: PaedDr. Mária Kopčáková

Téma: Ohováranie - previnenie proti dobrému menu

Ciele vyučovacej hodiny:

Kognitívny cieľ:  Žiak dokáže reprodukovať 8. Božie prikázanie a interpretovať ho. 

Chápe moc a dopad svojich slov.

Afektívny cieľ: Žiak dokáže svojimi slovami preukazovať ostatným láskavosť. 

Empaticky pristupuje k precíteniu a pochopeniu textu a asertívne vyjadruje vlastné 

názory a postoje.

Psychomotorický cieľ: Žiak formuluje modlitbu vlastnými slovami, formuluje 

ospravedlnenie, ľútosť. Dokáže sa vyjadriť pohybom, pričom využíva čo najviac 

zmyslov.

Metódy:  riadený rozhovor, narácia (rozprávanie) učiteľa, názorná metóda, spontánna 

improvizácia, samostaná práca

Pomôcky: obrázok úst, obrázok preškrtnutých úst, obrázky rozprávajúcich sa ľudí, 

perie, košík, nožnice, ventilátor, PL č.14

Priestorové podmienky: trieda s lavicami vpravo, s kobercom uprostred

     

Štruktúra vyu čovacej hodiny:

Motivácia

Prípravná fáza: navodenie atmosféry psychofyzického uvoľnenia, sústredenia, 

radosti, pohody 

Zážitková fáza: formou narácie 

Na  úvod  sa pomodlíme modlitbu „Otče náš“ so žiakmi sediacimi na stoličkách, 

usporiadanými do kruhu. Žiaci si zoberú stoličky a vrátia sa na svoje miesta. Na 

magnetickej tabuli sú pripnuté pocitové tváričky, vyzvem žiakov, aby sa každý 
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postavil k tvári, ktorú aktuálne prežíva. (žiaci sa postavia podľa pocitov a následne si 

sadnú) Ukážem žiakom obrázok úst. Žiaci čo vidíte na obrázku? (ústa) Na čo nám 

slúžia? (na pitie, na jedenie, usmievanie, modlenie, rozprávanie)My všetci veľa 

rozprávame a veľa hovoríme o iných ľuďoch. Niektoré rozhovory sú praktické: 

„Máte domácu úlohu? Čo bude na obed?“ Niektoré rozhovory sú dosť osobné: „Deti, 

počula som, že Jožkova mamka je v base, lebo deti nechodili do školy.“ Pozrite si 

nasledujúce obrázky. (ukážem žiakom obrázky, kde sa ľudia rozprávajú o chlapcovi, 

dievčatá ohovárajú kamarátku, ktorá je ďalej od nich- nasleduje rozhovor o 

obrázkoch) O kom sa rozprávajú ľudia? Čo asi hovoria? Ako sa cíti chlapec a dievča, 

o ktorých sa rozprávajú? Dnes si povieme 8. BP Nepreriekneš krivého svedectva 

proti blížnemu svojmu.

Hlavná časť:  

     „Teraz Vám žiaci poviem jeden príbeh. Pozorne počúvajte.

Príbeh:

Martina sa cítila strašne. Začala šíriť nepekné reči o jednej spolužiačke, ktorú nemala 

rada.

Teraz sa z nich ale stali kamarátky a jej bolo ľúto toho, čo predtým povedala. Lámala 

si

hlavu, ako by mohla vziať svoje slová naspäť. Musí tieto klebety zastaviť. 

Uvedomovala si,

že je to nad jej sily, a tak sa rozhodla poprosiť o radu najmúdrejšieho človeka, ktorého

poznala: svoju babičku.

„Babka, musíš mi pomôcť,“ prehlásila Martina. „Si moja jediná nádej! Urobila som 

hroznú

chybu. Začala som šíriť nepekné reči o Laure a teraz im všetci veria. Prosím! Musíš 

mi pomôcť odčiniť tie klebety.“

„Klebety bývajú nebezpečné,“ odpovedala babička. „Ale pokiaľ urobíš, čo ti poviem, 

na klebety každý zabudne.“

Babička podala Martine ťažkú misu s kúskami chleba. „Vezmi si tento chlieb a posyp

ním cestu do mesta. Potom sa zajtra ráno vráť na cestu a pozbieraj každý kúsok. Až

pozbieraš všetky do posledného kúska, klebety zmiznú.“ sľúbila babička.
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Martina mala problém misu uniesť. Doniesla ju však na cestu a postupne vyhadzovala

jeden kúsok chleba za druhým. Keď skončila, dovliekla sa domov úplne vyčerpaná.

Keď zapadalo slnko, letel okolo vták a hľadal niečo na zobnutie. Keď uvidel na 

cestičke

kúsky chleba, rýchlo každý kúsok až do posledného pozobal a pomaly sa odkolísal 

domov

– príliš ťažký na to, aby vzlietol.

Martina sa ráno prebudila a hneď bežala k cestičke, aby pozbierala chlieb, ale keď tam

prišla, chlieb bol preč. Martina si kľakla na zem a rozplakala sa.

Tam ju našla babička. Kľakla si vedľa nej a jemne jej povedala: „Neexistuje spôsob,

ktorým by sa dali klebety zastaviť. Ako náhle sa začali šíriť, zlietnu na ne vtáky a 

odnesú

ich do neznámych končín. Jediný spôsob, ako zastaviť klebety, je vôbec ich nezačať 

šíriť.“ Pokus:

Verím, že ste pozorne počúvali, pozrite sa čo držím v ruke. (ukazujem žiakom perie v 

košíku) Kto mi povie čo je to? (perie) Áno správne, je to perie. A teraz, čo Vám 

ukazujem? (ukazujem nožnice) Sú to nožnice, aký je medzi nimi rozdiel? Pozrite čo sa 

stane, keď pustím na zem z ruky nožnice? (púšťam nožnice na zem) A teraz to isté 

urobím s perím. Všimli ste si rozdiel, ako padali nožnice a ako perie? (žiaci sa 

spontánne vyjadrujú) Teraz si urobíme jeden pokus. Vyberiem jedného dobrovoľníka. 

Rozhodím perie po triede a pustím ventilátor, vyzvem dobrovoľníka, aby všetko perie 

vyzbieral do košíka. (je to ťažké, ventilátor sťažuje splnenie úlohy) 

Ponaučenie:

Žiaci ventilátor predstavoval vietor, viete si predstaviť silu vetra? (áno silno fúka) A 

perie predstavuje zlé reči, klebety, ktoré vietor rozniesol na všetky strany sveta. Tak 

ako ventilátor sťažoval zbieranie peria, tak v živote nemožno napraviť zlomyseľné 

reči- klebety, nedajú sa pozbierať, vziať späť. Ako by sme to mohli napraviť? To nie 

je v našich silách, ale Pánu Bohu je všetko možné my musíme úprimne oľutovať 

svoje zlé reči, modliť sa za tých, ktorým sme ublížili a usilovať sa iba pekne hovoriť 

o druhých. Zlé reči nielenže škodia ľuďom, o ktorých hovoríme, ale majú aj zlý vplyv 

na poslucháčov a na tých, ktorí ich hovoria. (ukážem žiakom obrázok preškrtnutých 

úst) Aký obrázok Vám teraz ukazujem? Viete čo to znamená? Je to neľahká úloha, 

ktorá sa týka ovládania nášho jazyka. Stojí to určitú silu a odvahu. Stojí to mnoho síl 
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držať jazyk za zubami a odvahu povedať druhým, aby držali jazyk za zubami, keď 

prídu za nami s klebetami. Len si to predstavte. Keby chcel spolužiak o niekom 

hovoriť a ty by si všetkým navrhol, aby o danej osobe za jej chrbtom nehovorili, 

vydelíš sa od ostatných ako niekto čestný a niekto, komu možno dôverovať. Je to však 

úloha, ktorú sám nezvládneš. Budeš potrebovať pomoc, nadprirodzenú moc od Boha. 

Budeš ho musieť neustále prosiť, aby strážil tvoj jazyk a naplnil tvoje ústa 

láskavosťou. 

Musím Vás pochváliť za aktivitu na tejto hodine. Teraz si vypracujeme pracovný list, 

každý žiak pracuje na svojom pracovnom liste. Učiteľka opäť vyzve žiakov, aby sa 

teraz pred skončením hodiny postavili pod pocitové tváričky. 

Možné a odporúčané otázky na sebareflexiu: - Ako ste sa cítili? , Bolo vám príjemne? 

Mal niekto z vás nejaké problémy? / žiaci sa spontánne vyjadrujú/

Záver:

Opäť si  posadáme do kruhu. Spoločne vyhodnotíme túto hodinu, učiteľka 

vedie riadený rozhovor, pýta sa žiakov, čo si zapamätali. Dáme priestor žiakom na 

vyjadrenie ich pocitov, dojmov a postrehov. Teraz spolu poďakujeme Pánu Bohu za 

dary, ktorými nás obdarúva modlitbou k Panne Márii „Raduj sa Bohorodička“. 
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