Príprava na vyučovaciu hodinu
Vyučujúci: Mgr. Peter Hatrák
Tématický celok: Boh sa prihovára človeku
Názov témy: Úvod do Svätého písma.
Cieľová skupina: žiaci piateho ročníka
Kľúčové slová: Sväté písmo, Starý a Nový zákon, Inšpirácia
Základný cieľ: Cieľom hodiny je predstaviť Sv. Písmo ako knihu kníh, priamy list Boha
adresovaný ľudom skrz jej autorou, komunikačný kanál potrebný pre spásu človeka, ale
obsahujúci aj návod na každodenné konaniu.
Kognitívny cieľ: Určiť a objasniť výrazy Sv. písmo a Biblia. Vymenovať knihy Starého a
Nového zákona, vrátane Evanjélií . Vysvetliť jedinčnosť ich pôvodu, ako inšpirovaných kníh
Svätým Duchom.
Afektívny cieľ: Prejaviť záujem o hlbšie poznanie Sv.písma, ktoré v sebe plne zahŕňa
Teofániu (zjavenie Boha), osvetľujúcu cestu prisľúbenia od patriarchov po Mojžiša,
odzrkadľujúcu sa aj v ostatných jej knihách, vrátane Evanjélií, Skutkov apoštolov,
apoštolských listov, zavŕšiac ju v Zjaveniach svätého apoštola Jána.
Druhým a rovnako dôležitým afektívnym cieľom hodiny je podnetenie lásky k tejto knihe v
žiakoch, ako aj k jej každodennému čítaniu, s dôverou k nej, ako inšpirácií pre ich
každodenný život.
Psychomotorický cieľ: Naučiť žiakov zaradzovať knihy S v. písma na historické, poučné a
prorocké.
Metódy: Rozhovor, rozprávanie, výklad.
Pomôcky: Sväté písmo
Priebeh a časové rozvrhnutie hodiny:
Úvod: Po krátkej spoločnej modlitbe si pripomenieme obsah minulej hodiny a následne
nadviažeme rozhovor so žiakmi o ich vlastných skúsenostiach s akoukoľvek literatúrou a
vzťahom k nej. Následne plynulo prejdeme na tému tejto vyučovacej hodiny.
Hlavná časť: Predstaviť sväté písmo v jeho základnom rozdelení starozákonných a
novozákonných kníh. Vymenujeme jednotlivé knihy SZ a NZ, pričom vysvetlíme, kto je
autorom biblie ako Božsko - ľudského diela, odovzdaného pisateľom jednotlivých kníh skŕz
inšpiráciu svätým duchom.
Tu využijeme aj citát z Proglasu svätého slovanského apoštola Koštantina filozofa: „Evanjeliu
svätému som Predslovom: ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus
zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému... Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné.A preto čujte, čujte
toto, Slovieni: dar tento drahý vám Boh z lásky daroval, dar Boží darom spravodlivej čiastky

je, dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí, dušiam tých ľudí, ktorí vďačné prijmú ho. Matúš i
Marek s ním a s Lukášom i Ján národy všetky takto učia hovoriac: Všetci, čo chcete svoje
duše krásnymi uzrieť, a všetci po radosti túžiaci, túžiaci temno hriechu navždy zapudiť i
rajský život pre seba zas objaviť, počujte všetci, celý národ sloviensky, počujte Slovo, od
Boha vám zoslané, Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví“, čím znova pripomeniemu úlohu nielen Slovanských
apoštolov v našich dejinách, ale poukážeme aj na úlohu Svätého písma v našich životoch, ako
aj v životoch našich predkov.
Záver: V modlitbe spoločne poďakujeme za dar svätého písma a poprosíme spoločne o dar
nachádzania dôstojného miesta pre bibliu v rodine ako aj za túžbu ku každodennému jej
čítaniu.

