
Priebeh vyučovacej hodiny náboženská výchova 
 
 
Škola:                         Základná škola s materskou školou Kamienka 

Vyučujúci:        ThLic. Ivana Halgašová, PhD. 

Ročník:  3. ročník 

Názov učiva (témy): Aký je Boh?  

Tri božské osoby - Najsvätejšia Trojica 

Ciele: 

a) Kognitívny (poznávací): Vedieť vysvetliť aký je Boh, koľko osôb je v Bohu a aký je 

medzi nimi vzťah. 

b) Afektívny (výchovný): Objaviť vzťah vo svojej rodine a uvedomiť si, že každý z nás 

podľa mena a priezviska prináleží svojim rodičom a má isté vlastnosti a osobitosti.  

c) Psychomotorický (výcvikový): Osvojiť si návyk oslovovať tri božské osoby pri 

každodennom rozhovore s Bohom a praktizovať modlitbu oslavy Najsvätejšej Trojice 

a Vyznania viery. 

 

Metódy: výklad, rozprávanie, rozhovor 

Formy: kombinovaná 

Pomôcky: tabuľa, písacie potreby, farebné pero, zošit, ikona Najsvätejšej Trojice, pracovný 

zošit 

 

Časový rozsah: 

ÚVOD   

Organizačná príprava: 

- privítanie, zápis do triednej knihy 

- modlitba Otče náš... (3 minúty) 

 

Žiaci sedia v laviciach na svojom mieste. Učiteľ im dá pokyn, aby si každý vybral svoju 

obľúbenú farbičku – farebné pero a na prázdnu stránku zošita do ľubovoľného priestoru (napr. 

hore, dolu, uprostred, napravo, naľavo) napísali svoje meno a priezvisko. Po absolvovaní tejto 

úvodnej aktivity sa učiteľ každého z nich opýta, prečo svoje meno a priezvisko napísal/-a 

práve tou ktorou farbou a zvolil/-a si dané miesto. 

Rozhovor vedieme tak, aby žiak vedel podrobne rozprávať o tom, čo ho motivovalo k tomu, 

ako to urobil (12 minút) 



PREDSTAVENIE UČIVA + VÝKLAD (HLAVNÁ ČASŤ)  (25 minút) 

1. Predstavenie Najsvätejšej Trojice – 

vzťahu OTCA, SYNA a SV. DUCHA -  trojjediného BOHA  

 

Zaiste so mnou budete súhlasiť, že ste dcérami, synmi a teda deťmi svojich rodičov. 

Dokázali ste to milí žiaci aj na predchádzajúcej aktivite, keď ste si napísali svoje krstné meno 

a priezvisko. Oba patria k sebe. Veď predsa nemôžete napísať svoje krstné meno a priradiť ho 

k spolužiakovmu priezvisku, pretože váš otec nie je otcom vášho spolužiaka. Je to  logické. 

Podobne je to aj s menami 3 osôb, ktoré by sme pre naše lepšie pochopenie mohli určiť, že 

patria pod jedno priezvisko a to priezvisko je BOH. 

Boh je len jeden, ale poznáme ho v 3 osobách. Hovorí nám o tom aj jedna zo šiestich 

hlavných právd – vierouky:  „V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Sv. Duch“. 

Pre názorné zobrazenie si môžeme zakresliť a zapísať takýto obrázkový vzorec: 

 

 

                 

 

Otec = BOH (zakreslenie – symbol – trojuholník s okom) 

Syn = BOH (zakreslenie – symbol – kríž)  

Sv. Duch = BOH (zakreslenie – symbol – holubica)  

 

Na základe tohto vzorca sme dospeli k záveru, že je len JEDEN Boh, ktorého poznáme 

v troch osobách. Mená tých 3 osôb sú : 

 



1. OTEC  (o ňom už vieme to, že On všetko stvoril z lásky, je všemohúci, vševediaci, 

všadeprítomný, je večný); 

2. SYN (o ňom vieme, že sa stal človekom, no nie obyčajným človekom, ale Bohočlovekom, 

aby nás vykúpil - obetoval sa za nás, zomrel  za naše hriechy na kríži, ale tretieho dňa vstal 

z mŕtvych); 

3. SV. DUCH (o ňom vieme, že sa zjavil v podobe holubice pri krste Ježiša v Jordáne a tiež 

zostúpil na sv. apoštolov 10 dní po Pánovom nanebovstúpení /v 50-ty deň po Kristovom 

vzkriesení/. Boh nás nenecháva samých, ale posiela nám Tešiteľa – Ducha pravdy. On nás 

vedie a usmerňuje, dáva nám silu a pomáha nám ku konaniu dobra). 

 

Ak by sme si tento vzťah Otca, Syna a Sv. Ducha chceli akosi zaznamenať matematicky, tak 

môžeme použiť vzorec násobilky s číslom 1, pretože u Boha sa všetko násobí: 

 

1 x 1 x 1 = 1 

 

 

 

 

 

 

 



ZHRNUTIE (5 minút) 

V závere učiteľ zopakuje jedinečnosť a spoločenstvo vzťahu Najsv. Trojice: 

Podobne ako my všetci patríme do rodiny, sme určení svojim rodičom, Boh vo svojom 

najhlbšom tajomstve nie je samotár, ale rodina, pretože má v sebe otcovstvo, synovstvo 

a podstatu rodiny, ktorou je láska. Tou láskou, ktorá sa rozlieva aj do našich sŕdc, je Sv. Duch. 

 

Slovné zhodnotenie priebehu výsledkov vyučovacej hodiny:  

Pri tomto veľkom tajomstve o Najsvätejšej Trojici nezabudnime, že okrem pozemskej rodiny, 

patríme aj do rodiny Božej, kde sú prítomní Otec, Syn a Sv. Duch. 

Matematicky sme sa naučili, že v tejto Božej rodine neplatí 1 + 1 + 1 = 1 (pretože v nej sa 

nesčítava), ale v rodine BOHA sa všetko násobí: 1 x 1 x 1 = 1. 

Aj samotné Vyznanie viery, ktoré sa modlíme počas každej sv. liturgie či na začiatku ruženca 

nás učí, že veríme v Boha, ktorý je v troch osobách. 

 

Záver 

Domáca úloha:  Doplň vyznanie viery – modlitbu Verím v Boha...  v pracovnom zošite na s. 7 

a nauč sa modliť túto modlitbu. 

 

Modlitba: oslava Najvätejšej Trojice – Slavoslovie: pred ikonou Najsv. Trojice. 

Prežehnanie sa: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duch. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHY 

Príloha č. 1: Ikona sviatku Najsvätejšej Trojice ikonopisca Andreja Rubľova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


