PRÍPRAVA NA VYUČOVACIU HODINU
Mgr. Alena Voroňáková

Téma:

Svätosť

Cieľová skupina: 4. ročník ZŠ
(tému možno použiť v období Nedele všetkých svätých alebo ako doplňujúcu tému
v rámci tematického celku – Svedectvo nádeje)
Kľúčové pojmy: svätosť, blízkosť pri Bohu, viera, nádej, láska k Bohu a k blížnemu, ikonostas
Ciele vyučovacej hodiny:
Kognitívny: Definovať svätosť a predstaviť život svätcov v jednotlivých obdobiach ako vzor
života pre nás.
Afektívny: Budovať vzťah k svätým a uvedomiť si potrebu modlitby k ním.
Psychomotorický: Uvedomiť si, že svätý sa môže stať každý a pracovať na vlastnej svätosti.
Pomôcky: obraz ikonostasu, ikony svätých, texty piesne, tabuľa, počítač a dataprojektor
Metódy: rozhovor, výklad, práca s obrazom, pieseň-ukazovačka, práca s tabuľou, modlitba,
prezentácia
Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná
Priebeh a časové rozvrhnutie témy:
ÚVOD:
Rozhovor – Poukázanie na Nedeľu všetkých svätých (prepojenie školskej a farskej
katechézy). Kto je svätý? Boh je svätý a každý kto žije v jeho blízkosti. Žiť v Božej blízkosti
znamená rozvíjať čnosť viery, nádeje a lásky k Bohu a blížnemu. Deti hovoria akých svätých
poznajú.
HLAVNÁ ČASŤ:
Práca s obrazom a ikonami svätých – krátke predstavenie ikonostasu ako zobrazenia
spoločenstva svätých.
Výklad –poukázanie na svätcov v jednotlivých obdobiach a ich život:
SZ- Abrahám, Mojžiš, proroci...

NZ – Panna Mária, apoštoli...
z dejín Cirkvi – sv. Cyril a Metod, sv. Faustína...
súčasnosť – Ján Pavol II., Matka Tereza, P.P. Gojdič...
detskí svätci – Chiara Luce Badano, Dominik Savio, Maria Goretti...
neznámi svätci – možno naši predkovia, príbuzní, babky a dedkovia, ktorí sa snažili žiť blízko
Boha a teraz sú pri Ňom v nebi

Pieseň – Usmievavý svätec – ukazovačka- text piesne je napísaný na tabuli, deti najprv
spoločne prečítajú text, potom spievajú aj ukazujú, viackrát (možno použiť pieseň z youtubespevnik.saleziani.sk/song/show?songId=575)
Usmievavý svätec
R:

Taký veľký, taký malý môže svätým byť.
Taký tučný, taký chudý môže svätým byť.
Ako ja, tak aj ty môžeš svätým byť,
Ako ja, tak aj ty môžeš svätým byť.

1.

Svätec Boha miluje, dať život neľutuje,
ľúbi blížneho ako seba samého.

2.

Kto sa obráti, ten sa netrápi, každý svätý chodieva usmiaty.
Iba obrátená je uspokojená, každá svätá chodieva usmiata.

3.

Nič nepotrebuje, stále sa raduje,
veď Boha on ľúbi, jemu verne slúži.

4.

Kde môžeme aj dnes svätcov uvidieť?
V škole a v práci, v meste i na dedine.

Vytváranie pojmovej mapy na tubuľu – vychádzajúc z textu piesne hovoríme a vytvárame na
tabuľu pojmovú mapu o vlastnostiach svätých a o tom, kto sa môže stať svätý - každý. Byť
blízko pri Bohu (modlitba, sviatosti, účasť na sv. liturgii, dobré skutky, kajúci a pokorný život...)
znamená dosiahnuť jeho blízkosť aj vo večnosti.

Prezentácia – Svätosť –prezentácia.ppt (https://dku.abuba.sk/pomocky)
ZÁVER:
Zadanie domácej úlohy: Vybrať si jedného svätca (môže byť aj vlastný patrón), zistiť o ňom
informácie a vedieť porozprávať (prípadne napísať do zošita).
Zhodnotenie vyučovacej hodiny: Vyučujúci spolu so žiakmi zhodnotia hodinu, čo sa im na
hodine páčilo, čo sa dozvedeli nové, či sa im svätosť zdá stále veľmi ťažká...
Modlitba: modlitba vlastnými slovami k svätým a prosebná modlitba za našu svätosť.
Zopakovanie piesne: Ak vyjde čas môžeme zopakovať pieseň - s lepším porozumením textu
a názorným ukazovaním.

