
Príprava na náboženskú výchovu 

Vypracoval: Mgr. Lukáš Maček    Dátum: 11.10.2018 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Náboženská výchova 

Téma:  Desatoro 

Ročník: piaty (ŠZŠ, B-variant) 

Ciele: 

Kognitívny cieľ:  Memorovať desatoro (podľa schopností a možností). 

Afektívny cieľ:  Uvedomiť si lásku Nebeského Otca v Božom zákone. 

Psychomotorický cieľ:  Vytvoriť kartičky s desatorom od 1 po 10 a priradzovať ich. 

Kompetencie:  

 Komunikačné – vyjadrovanie sa súvislou ústnou formou  

 Kompetencie v oblasti IKT – používanie interaktívnej tabule 

 Učiť sa učiť  – uplatnenie vedomosti v rozličných situáciách 

 – hodnotenie vlastného výkonu  

 Osobné, sociálne, občianske  – uvedomenie si vlastných 

potrieb 

 – poznávanie svojich povinností  

Medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, informatická 

výchova, rozvíjanie komunikačných schopností, vecné učenie 

Metódy: motivačný rozhovor, rozprávanie, viacnásobné opakovanie a nadmerné zvýraznenie 

informácie, multisenzorické sprostredkovanie informácie 

Formy práce: individuálna a skupinová 

Pomôcky: DVD, notebook, interaktívna tabuľa, papier, nožnice, lepidlo, farbičky 

Fázy vyučovacieho procesu 

A) Úvod  

Organizačná časť hodiny – zápis do triednej knihy 

modlitba 

B)  Motivácia 

Motivácia prebehne formou brainstormingového rozhovoru v polkruhu na tému: Pravidlá 

a nevyhnutnosť ich dodržiavania. Žiakom dáme priestor na vyjadrenie svojich názorov 

a myšlienok. Všetky názory zapisujeme na interaktívnu tabuľu a v krátkosti o nich 

diskutujeme. Cieľom tejto časti hodiny je prejsť plynule do expozičnej časti vyučovacej 



hodiny. Ak žiaci nebudú reagovať pustíme si ukážku s autonehodou a budeme spoločne 

hľadať jej príčinu ( nedodržanie pravidiel cestnej premávky).  

C) Expozícia 

Túto časť hodiny začneme biblickým príbehom o tom ako Pán Boh daroval Mojžišovi    

prikázania. Po skončení príbehu žiaci príbeh prerozprávajú svojimi slovami. Ak žiaci nevedia 

príbeh prerozprávať svojimi slovami učiteľ ich navedie pomocnými otázkami: O čom je 

príbeh? Kto je hlavným hrdinom príbehu? Prečo Boh obdarúva Mojžiša prikázaniami?   

Následne žiakom pustíme prezentáciu v PowerPointe na tému Desatoro. Prezentácia už bude 

krátka a vecná. Odpovie na otázku: Prečo nám Boh dal Desatoro? Odpoveď: Boh nám dal 

desatoro preto, aby usmernil náš vzťah k Bohu a ľuďom. Zároveň žiakom vysvetlíme rozdiel 

medzi Božím a ľudským zákonom. Odpoveďou bude večnosť a nadčasovosť Božích zákonov.  

Obidve odpovede si žiaci zapíšu do zošitov formou poznámky. Katechéta v tejto časti hodiny 

poukáže aj na lásku a starostlivosť Nebeského Otca ukrytú v prikázaniach. Zdôrazní, že 

prikázania sú cestou po ktorej máme kráčať až do večnosti a zároveň nám dajú odpovede na 

otázky čo je dobré a čo zlé. 

V tretej fáze expozičnej časti si žiaci vytvoria kartičky s desatorom od 1 až po 10. Z jednej 

strany bude číslo z druhej bude prikázanie. 

 

D) FIXÁCIA 

V tejto časti vyučovacej hodiny žiaci využijú kartičky s desatorom a to nasledovným 

spôsobom: Jeden žiak povie ukáže číslo a druhý mu povie prikázanie ak nevie prečíta si 

ho z kartičky. Môže dôjsť aj k obmene činnosti: Žiak povie prikázanie a druhý mu ukáže 

číslo kartičky. 

 

E) Záver  

Hodnotenie: Vyzdvihneme aktivitu žiakov, ich kolektivitu a súdržnosť pri počúvaní 

a takisto ich snahu pri jednotlivých úlohách.  Zároveň ich povzbudíme slovami Sv. Písma: „ 

Ak ma milujete budete zachovávať moje prikázania.“ Jn 14,15 

Modlitba: Na záver sa formou modlitby poďakujeme Nebeskému Otcovi za jeho 

starostlivosť a lásku k nám 

 


