
Priebeh vyučovacej hodiny Náboženskej výchovy na ZŠ 

 

  

Škola: Základná škola Juh 1054, Sídlisko Juh, 09301 Vranov nad Topľou 
 
Vyučujúci: ThDr. Sr. Šebastiána Mária Vansačová, PhD. OSBM 
 

Ročník: deviaty  
 

Názov učiva: Verím v Svätého Ducha 
 
Ciele: 
a) Kognitívny: 

Oboznámiť žiakov o účinnosti Tretej božskej osoby – Svätom Duchu v kresťanskom živote. 
   
b) Afektívny: 

Vzbudiť živú vieru v prítomnosť Svätého Ducha v spoločenstve. 
 
c) Psychomotorický: 

Výrazovo vyjadriť pôsobenie Svätého Ducha v Cirkvi.  
  

Metódy:  práca so Svätým písmom, s ikonou, výklad, rozhovor, ukážky premietaním,  
 
Formy:  frontálna, kombinovaná, 
  
Pomôcky: Sväté písmo, ikona Zoslania Svätého Ducha, učebnica IX. ročníka, Zodpovednosť 
človeka – východný obrad, pracovný zošit pre IX. ročník – východný obrad, sviečka, zelená 
šatka, audiovizuálna technika,  
 

Priebeh a obsah katechézy Metódy - pomôcky Minutáž 

1. ÚVOD 
Modlitba - Zaspievame  s celou skupinou žiakov  
modlitbu: Kráľu nebeský, Utešiteľu, ... 
 
Vstúp – Brainstorming: Učiteľ zapíše na tabuľu skratku 
ZSD = 50. Žiaci hádajú a zapisujú rôzne odpovede na 
tabuľu.  
 
Rozhovor so žiakmi – učiteľ reaguje na odpovede  
a nakoniec zapíše vysvetlenie skratky:  
Zostúpenie Svätého Ducha = Päťdesiatnica = Pentekostes 
a predstaví tému vyučovacej hodiny. 
 Dnes sa pokúsime rozvinúť ďalšiu časť Vierovyznania  
„Verím vo Svätého Ducha“.  

Spoločný spev  
modlitby s pomocou 
textu z učebnice na 
str. 81. 
 
Zápis - Tabuľa a 
krieda 

2 min. 

 

 

 

5 min. 

 
2. PREDSTAVENIE UČIVA (hlavná časť) 
Čítanie zo Svätého písma (Sk 2, 1 – 13).  

Slávnostné čítanie 
Sv. písma + 
zapálená svieca, 

3  min. 



Vyučovacia hodina má mať biblický ráz. Oslovený žiak 
prečíta ostatným  žiakom úryvok zo Skutkov apoštolov: 
Príchod Svätého Ducha.  
Po prečítaní postavíme  Sv. písmo na zelenú šatku na 
katedre a nechám horieť zapálenú sviecu. 
 

zelená šatka. 
 

3. VÝKLAD (hlavná časť) 
a) V prvej časti výkladu sa zameriam na biblicko-
historickú exegézu prečítaného textu. 

 Po sviatku Narodenia, Bohozjavenia a 
Vzkriesenia patrí tento sviatok k najväčším 
sviatkom liturgického roka. Zostúpenie Svätého 
Ducha je vrcholom a spečatením celého diela 
spásy ľudského rodu, ktoré uskutočnil Boží Syn. 
Na deň Svätej Päťdesiatnice sám Svätý Ducha 
pomazal apoštolov a urobil z nich ohlasovateľov 
Kristovho Evanjelia. V deň Zoslania Svätého 
Ducha sa rodí a začína pôsobiť Kristova Cirkev. 
Svätý Duch ju vedie, posväcuje, osvecuje a 
udržuje na ceste pravdy. 

 Židia tak isto každoročne slávili tri veľké výročné 
sviatky, na ktoré putovali do Jeruzalema: sviatok 
Paschý, sviatok Týždňov (čiže Letnice alebo 
slávnosť žatvy) a sviatok Stánkov (alebo slávnosť 
oberania).   Neskôr sa k sviatku Týždňov, ktorý 
sa od 2. storočia  pred Kristom začal nazývať 
Pentekostes – Päťdesiatnica (= grécky  päťdesiaty 
deň [po Pasche]) pripojil a zdôraznil historický 
motív: stal sa spomienkovým dňom na udalosť 
darovania Božieho Zákona a uzavretia Zmluvy 
medzi Bohom a Izraelom na hore Sinaj.   

 Apoštoli a prví kresťania prevzali sviatok Paschy 
ako aj sviatok Päťdesiatnice zo SZ a ponechali 
jeho názov, lebo aj pre nich to bol 50. deň po 
Pasche, ale dali mu nový obsah a zmysel. 
Hlavnou témou sviatku Päťdesiatnice pre 
novozákonnú Cirkev je udalosť príchodu Svätého 
Ducha na apoštolov. Preto má tento sviatok aj 
pomenovanie Deň Zoslania Svätého Ducha. 

b) V druhej časti vysvetlím morálno – duchovný význam 
sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Veriť vo Svätého 
Ducha znamená klaňať sa mu rovnako ako Bohu Otcovi 
a Synovi.  V Bohu sa Otec a Syn nevýslovne milujú. 
Láska, ktorá vychádza od Otca k Synovi a od Syna 
k Otcovi je taká veľká, vrúcna a vytrvalá, že je stále živá. 
Je tak absolútna a osobná, že je to Osoba. Tretia Božská 

Na tabuľu 
zakreslím tri kopce: 
1. sviatky 
Narodenia Pána,  
2. sviatky Paschý 
3. sviatky svätej 
Päťdesiatnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



osoba – Svätý Duch. 

Pre ľahšie pochopenie tohto veľkého tajomstva si 
pozrime krátku videoprojekciu.  

c) Tretia časť je zameraná na formovanie životných 
postojov. Svätý Duch prebýva aj v nás – skrze neho sa 
stávame nástrojmi Boha v tomto svete. Jeho 
prostredníctvom sme schopní uskutočniť svoje poslanie. 
Nášmu rozumu dáva spoznať správne veci, povzbudzuje 
našu vôľu ku konaniu dobra, rozhojňuje v nás city lásky. 
Dáva úplne inú dimenziu života, jemne pretvára svet 
k dobrému, ovplyvňuje všetkých – k dobru, kráse 
a svätosti. Robí z nás konkrétne umelecké diela  - 
schopné života v nebi. Stvárňuje z nás skutočné Božie 
deti. Povzbudzuje nás, aby sme šírili radostnú zvesť 
svojim životom a každému pomáhali.  

d) Ikona Zostúpenie Svätého Ducha. Cez video techniku 
zobrazím menovanú ikonu  

Žiaci pomenujú čo vidia (postavy, farby, tvary) 
a postupne vysvetlím. 

Predstavovaná Ikona zoslania Svätého Ducha pochádza 
z Ruska z 19. Storočia. V centre ikony je Presvätá 
Bohorodička sediaca na zlatom tróne s podložkou pod 
nohami, ktorá ju oddeľuje od hriešneho sveta. Jej 
odevom je slávnostné purpurové rúcho a ruky má 
zdvihnuté k modlitbe. Po jej pravici a ľavici sedia na 
stĺpcoch apoštoli a evanjelisti. Napravo môžeme vidieť 
Petra, Júdu Tadeáša, Jakuba, Jána Evanjelistu, Tomáša 
a Lukáša Evanjelistu, naľavo je Ondrej, Šimon, Matúš 
Evanjelista, Filip, Bartolomej a Marek Evanjelista. 
Rozmanité odevy apoštolov reprezentujú bohatstvo 
všetkých chariziem v Cirkvi. Výzdoba miestnosti a tvar  
budov naznačuje, že scéna je umiestnená v chráme, lebo 
apoštoli boli stále v chráme, keď bol otvorený. V hornej 
časti ikony nad hlavou Panny Márie je zobrazený 
v ohnivej žiare Svätý Duch v podobe holubice a z tejto 
žiary pochádzajú ohnivé jazyky nad hlavami apoštolov 
a Panny Márie.  

Táto udalosť hovorí o zavŕšení procesu formovania 
apoštolov. Nestali sa z nich dokonalí ľudia, ale vedeli 
prijať seba, stratili strach, stáli sa duchovne dospelými 
a zodpovednými.   

Svätý Duch aj nás chce posvätiť a uzdraviť.  Dar Ducha 
je aj darom rôznorodosti – ohnivé jazyky zostúpili na 
každého z prítomných. Tento sviatok umožňuje nám 

 
Video projekcia – 
trojminutový 
katechizmus 
Ako môžeme 
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Trojicu?  
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5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 



rôznorodosť – to znamená byť sám sebou, nenechať sa 
nikým a ničím ovplyvniť.  

4. ZHRNUTIE: práca s učebnicou na str. 80.  

Otvorte si učebnicu na strane 80. Porovnajte ikonu 
v učebnici s ikonou na videu. Vidíte rozdiely? Nájdite 
prinajmenej päť. (Žiaci porovnávajú a hovoria) 

 Ako pozorujete, veľkí majstri východnej ikony sústredili 
celú svoju reflexiu na to najdôležitejšie: narodenie 
Cirkvi.  Ako sa kedysi Boh zjavil Mojžišovi v horiacom 
kríku, tak aj tu – zjavuje sa v ohnivých jazykoch.  

Architektúra chrámu a steny symbolizujú Kristovu 
Cirkev, ktorá je viditeľným spoločenstvom všetkých 
veriacich. Kto hľadá pravdu, ten môže nájsť Krista a 
jasne ho vidieť v učení Cirkvi a v kresťanskom živote 
veriacich.  

Svätý Duch vzbudzuje v ľudskom srdci  - volanie 
mladých ľudí slúžiť mu aj dnes. Naša odpoveď by mala 
byť radostné áno. A nielen v chráme, ale najmä 
v každodennom živote. Áno Bože, chcem to, čo chceš ty.  

    

Učebnica: 
Zodpovednosť 
človeka. 
pozorovanie a 
porovnávanie 

5 min 

5. Záver a zadanie domácej úlohy. 
Označenie a vysvetlenie jednotlivých úloh v PZ.  
 

Pracovný zošit: 
str.26 – 27; 
vypracovať 
cvičenia 1. – 4. 
podľa pokynov.  

3 min.  

 6. Modlitba. Učiteľ spolu so žiakmi sa pomodlí 
modlitbu  z PZ str. 27. 
Verím vo Svätého Ducha, Pána a Oživovateľa, ktorý 
vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá 
poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. Amen 
 

 Pracovný zošit,  
spoločná modlitba. 

2 min. 

    

Katechézu vypracovala sr. Šebastiána Mária Vansačová OSBM 

Vo Vranove nad Topľou 28.05.2020 

 


