
Príprava na vyučovaciu hodinu 

Škola: ZŠ s MŠ v Jakubanoch 

Predmet: Náboženská výchova 

Vyučujúci: Ing. Marcela Malcovská 

Ročník: 4. ročník 

Téma: Cesta nádeje – Som jedinečný 

Ciele : 

Kognitívny: Opísať a pomenovať miesto svojho začiatku  

Afektívny:  Chvíľa počatia - najzázračnejší moment môjho života 

                      Každý z nás je jedinečný. 

                      Deň počatého dieťaťa 

                      Priblíženie vnútromaternicového vývoja 

Psychomotorický: S úctou, trpezlivosťou a prijatím zaobchádzať s každým človekom, 

ktorého stretávam. 

Metódy: Dialóg, výklad, práca s obrazom,  práca s tabuľou, modlitba.  

Pomôcky: Obrazy počatého dieťaťa,  tabuľa, počítač a dataprojektor, semienko maku,       

semienko hrachu, orech vlašského orechu. 

Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná  

                                  Priebeh a časové rozvrhnutie témy:  

ÚVOD: 

Modlitba Otče náš a zápis do triednej knihy 

Dialóg na preberanú tému: Pokiaľ siahajú vaše spomienky na váš život? Pamätáte si prvý 

ročník? A škôlku? Pamätáte si ako ste oslavovali svoje prvé narodeniny? Viete akú ste mali 

tortu? Limitujú tieto spomienky začiatok nášho života? Kedy sa začal váš život? 

 

HLAVNÁ ČASŤ:  

Práca s obrazmi počatého ľudského života. Pomenovanie počatia a  miesta počatia – je to 

najzázračnejší okamih života človeka. V tejto chvíli Boh Stvoriteľ stvoril v lone  mamky vás 

a všetkých ľudí, ktorí žili a budú žiť na tomto svete. V tomto momente stvoril vašu farbu očí 

a vlasov, dal vám jedinečné vlastností – také aké nikto nemal a nebude už nikdy mať.  Dal 

vám schopností napr. hudobný talent, talent na šport alebo na jazyky. V tejto chvíli  milujúci 

Boh stvoril vás, človeka ktorý tu nikdy nebol a nikdy už ani nebude. Jedinečného 

a milovaného syna alebo dcéru. Tento okamih bol najzázračnejší vo vašom aj v mojom živote 

– chvíľka počatia (bolo to zhruba 9 mesiacov pred vaším narodením). 



Chvíľa počatia je taká vzácna, že si ju každý rok pripomíname 25. marca, kedy je deň 

počatého dieťaťa. 

 

Práca na tabuli na vytváraní kreslenej pojmovej mapy Učiteľ do stredu tabule napíše: 

Som vďačný Bohu, že mi pri mojom počatí daroval...Jednotliví žiaci prichádzajú a kreslia 

(alebo napíšu) za čo sú vďační ( modré oči, talent na futbal, krásny hlas, veselosť...). 

Priblíženie vnútromaternicového vývoja. Učiteľ vysvetlí pojmy maternica a vývoj. 

S pomocou semienka maku názorne ukáže aký sme boli veľký asi prvý týždeň vývoja. Aj keď 

nás voľným okom skoro nebolo vidieť, už sme mali základy oči, srdca... Keď sme boli veľký 

ako hrášok začalo nám biť srdce a formovala sa nám chrbtica, kostra, pečeň...Okolo nás sa 

vytvorili plodové obaly a plodová voda, ktorá mala za cieľ ochrániť nás a tlmiť nárazy. Na 

orechu vlašského orecha názorne ukážeme obaly a našu veľkosť približne v treťom mesiaci 

gravidity. Je dobré si orech pripraviť tak, aby sme ho mali rozdelený na dve časti, ale samotné 

semeno zostalo v celku. Žiakov necháme nazrieť do vnútra  a priblížime im ako sme boli 

v maternici mamky chránení. Ako Boh úžasne pripravil všetko na náš vývoj, rast, výživu 

a bezpečie v čase od počatia až po narodenie. 

 

 

ZÁVER: 

 Zadanie domácej úlohy: Skúste sa opýtať mamky či nemá niekde odloženú fotografiu zo  

sonografie keď ste boli v jej lone. Pokiaľ takú fotografiu nemá porozprávajte sa o jej pocitoch 

keď zistila, že bude vašou mamkou. 

 Zhodnotenie vyučovacej hodiny: Vyučujúci spolu so žiakmi zhodnotí hodinu, čo sa im na 

hodine páčilo, čo sa dozvedeli nové, čo ich prekvapilo... 

Modlitba: Pri záverečnej modlitbe vďaky využijeme pojmovú mapu z tabule a poďakujeme 

za všetky dary, ktoré žiaci dostali pri počatí. 

 

 


