
Príprava na náboženskú výchovu 

Vypracoval: Mgr. Lukáš Maček    Dátum: 16.10.2019 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Náboženská výchova 

Tematický celok: Zodpovednosť za svoju vieru 

Téma: Vyznanie viery ( Nicejsko – konštantinopolské) 

Ročník: deviaty (ŠZŠ, B-variant) 

Ciele: 

Kognitívny cieľ:  Memorovať vyznanie viery (podľa schopností a možností). 

Afektívny cieľ:  Prevziať všetky pravdy viery do svojho života. 

Psychomotorický cieľ:  Znázorniť pomocou kresieb jednotlivé pravdy viery. 

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: Viera a 

jej a nevyhnutnosť živote človeka. Žiakom dáme priestor na vyjadrenie svojich názorov 

a myšlienok. Všetky názory zapisuje vyučujúci  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 resp. na utvrdenie ich názorov použijem citáty zo Sv. 

Písma - Starý zákon zamerané na vieru a uverenie Božím prísľubom: Gn 15, 1-20, Ex 4, 

1-16, Joz 1, 1-9 

C) Expozícia 

Túto časť hodiny začneme historickým rozprávaním o tom ako vznikalo Vyznanie viery. 

Komentár bude doplnený o obrázkový materiál na interaktívnej tabuli. Následne žiakom 

pustíme prezentáciu  s Nicejsko – konštantinopolským vyznaním viery. Jednotlivé slide budú 

prezentovať jednotlivé pravdy o ktorých si budeme hovoriť. Prezentácia bude rozdelená 

podľa jednotlivých právd. Pri každej sa pristavíme a budeme spolu so žiakmi premýšľať: 

Prečo? a Ako? na seba jednotlivé pravdy nadväzujú. Na konci každého slidu si žiaci 

jednotlivú pravdu viery znázornia kresbou. Žiakom nič nepredpisujeme len im naznačíme 

obrysy a oni jednotlivú pravdu dotvoria. Obrázkový materiál nám poslúži jednak ako 

pomôcka vo fixačnej fáze a aj ako pomôcka na lepšie zapamätanie si. Pri každej pravde musí 

byť zvýraznená jej dôležitosť pre nás a pre svet. Žiakom ponúkame aj možnosti ako môžu 

jednotlivé pravdy odprezentovať  

 

D) FIXÁCIA 

V tejto časti vyučovacej hodiny žiaci využijú kartičky vytvorené v expozičnej časti 

hodiny. Jeden žiak ukáže kartičku a ostatní sa snažia opísať nakreslenú pravdu. 

 

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: 

Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“ ( 

Jn 11, 25-26) Zdôrazníme im, že večný život je najväčšia odmena pre tých ktorí uveria 

jednotlivým pravdám. Utvrdíme ich už aj spomenutými príkladmi zo Starého zákona, ako 

Boh odmeňoval všetkých čo v neho verili. Povzbudíme ich, aby tieto pravdy odvážne 

prezentovali aj pred svetom. 

Modlitba: Na záver sa spoločne vyznáme svoju vieru formou Nicejsko-

konštantinopolského vyznania viery. 

 
 


