
Písomná príprava vyučovacej hodiny 
               
Škola:             Základná škola  
Predmet:        náboženská výchova 
Vyučujúci:      Ľudmila Sidorová 
Ročník:           ôsmy ZŠ 
Názov učiva:   Ľudská dôstojnosť 
Ciele: 

Kognitívny: Poukázať na individuálnu originalitu človeka a vzájomnú odlišnosť medzi 
ľuďmi. Poukázať na to, čo je dôležité nie len navonok. 
Afektívny: Uvedomiť si svoju originalitu. Nadobudnúť sebaúctu. Ďakovať Bohu za dar 
života.  
Psychomotorický: Naučiť sa využívať svoju originalitu v každodennom živote. 

  
Metódy:     existenciálne, didaktické, metódy slúžiace na lepšie odovzdávanie obsahu – 
projekcia filmu, diskusia, motivačné, expozičné 
Formy:       opytovacia – riadený rozhovor, rozprávacia,  
Pomôcky:   notebook, videoprojektor, farebné perá, papiere, škatuľa so zrkadlom  
Časový rozsah: 45 min. 
  
Úvod:        - Privítanie detí a úvodná modlitba Otče náš                                  (3 min.)              
                  - Motivačná časť: pasáž z filmu A walk to remember                 (2 min.)              
                  - Predstavenie učiva:                                                                     (7 min.)              
         
V týchto pasážach z filmu Škola pocitov, sme si ukázali dvoch mladých ľudí. Čo o nich viete 
povedať? (Jamie je dievča, jednoduché, skromné..., London je chlapec, ktorý je opakom 
Jamie, snaží sa vyniknúť, chce neustále upútavať pozornosť...) Sú rozdielni? Áno. Ale sú aj 
vo svojej rozdielnosti výnimoční? Áno, lebo majú rôzne schopnosti, ktoré sa snažia využívať. 
V tejto pasáži sme videli i niečo iné. Jamie sa pýtala Londona, či ju pozná. Čo odpovedal 
London? (Áno, ale vymenoval všetko, čo ju charakterizuje len navonok, čo vidia všetci) 
Poznal ju len vonkajškovo, ale nepoznal jej vnútro, to, aká v skutočnosti je, v čom je 
výnimočná, nepoznal to, čo je dôležitejšie. Čo myslíte, dôležité sú šaty, či človek? Prečítajme 
si príbeh, ktorý nám tiež niečo zaujímavé vypovie. 
  
                 - Príbeh: Čo má väčšiu cenu (Bruno Ferrero)                         (6 min.)                         
                - Výklad:                                                                                             (7 min.)              
      Akú otázku nám kladie autor v závere príbehu? Prečo si všímame šaty a nie človeka.  Čo 
myslíte, má autor pravdu? Všímame si viac šaty ako človeka? Často je to tak, viac nás zaujme 
odev ako vnútro človeka. Je pravda, že i odev môže čo to povedať o človeku, ale nehovorí 
všetko a mnohokrát je to, čo je dôležitejšie, očiam neviditeľné, a preto to i prehliadame. 
Stretli ste sa už niekedy s človekom, ktorý nebol oblečený, podľa vás, práve najmódnejšie, ale 
jeho slová či skutky vypovedali o tom, že nie je zlým človekom? Ja áno a pomerne často. A to 
isté sme videli aj v ukážke z filmu. Jamie je oblečená jednoducho a každý si z nej uťahuje, 
príde však čas, keď bude nalíčená, krásne oblečená (v divadelnej hre, ktorú bude hrať) 
a každý bude prekvapení, že je skutočne krásna, lenže takáto krása nie je natoľko dôležitá, 
ako sme videli aj v tomto príbehu, dôležitejšie je to, že človek je nádherný vo vnútri.   
 V Katechizme sa hovorí, že sme stvorení na Boží obraz a podobu, takže to, čo máme 
na sebe neznamená, že som nejakým iným človekom, možno bohatším vo vnútri, lebo nosím 
drahšie veci, či chudobnejším, lebo si obliekam lacnejšie oblečenie. To, čím, či kým som, sa 



skrýva pod šatami, v našom srdci, ktoré ľudia okolo nás nevidia, ale môžu pozorovať, akí sme 
na základe našich činov.  
    V úvode hodiny sme videli, že hlavná hrdinka príbehu bola oblečená stroho, 
jednoducho, ale čisto, ostatní spolužiaci sa z nej smiali, neskôr sa však ukáže, že je to veľmi 
milé a láskavé dievča. Teda skutočne šaty nevyjadrujú to, akými sme. Aj keď nevynikala 
svojím oblečením, vynikala svojimi schopnosťami a slúžila nimi iným.   
 Každý z nás má svoje prednosti, tie, čo vidí mnoho ľudí, no i také, ktoré mnoho ľudí 
nepozoruje. Každý sme jedineční a originálni, lebo sme stvorení na Boží obraz.  
  
  
- Aktivita: Čo je na mne výnimočné...                                                                (10 min.) 

Žiaci dostanú do rúk škatuľku, v ktorej bude na dne pripevnené zrkadlo. Žiakom sa 
vysvetlí, že na dne škatule sa nachádza podobizeň jednej slávnej osobnosti. Každý zo žiakov 
príde dopredu, vezme škatuľu do rúk, pozrie na jej dno a povie jednu dobrú vlastnosť osoby, 
ktorú tam vidí, ktorou sa líši od iných. Potom si sadne na miesto bez toho, aby prezradil, kto 
je na dne škatule. Dobré vlastnosti sa zapíšu na tabuľu. 

Keď sa vystriedajú všetci žiaci v triede, nasledujú otázky: 
- Koho ste videli na dne škatule? 
- Bolo ťažké povedať jednu dobrú vlastnosť? 
- Viem použiť svoju originálnu dobrú vlastnosť v prospech iných? 
Žiakom poviem poučenie z tejto aktivity. Každý má svoju originálnu dobrú vlastnosť, 

každý je originál v Božom pláne. Je len na nás, ako využijeme svoje schopnosti 
v každodennom živote, aby sme prispeli k budovaniu Božieho kráľovstva.                                 
  
                     - Opakovanie:                                                                              (5 min.)             
  Každý z nás je originálom v stvoriteľskom pláne Boha. Boh dal každému niečo 
originálne, čo ho líši od ostatných ľudí a čím môže ostatným pomáhať, príp. obohacovať 
iných. Líšime sa v mnohom navonok, náš zovňajšok je iný, naše spôsoby sú iné, náš výzor je 
rôzny, avšak vo vnútri máme srdce, ktoré má mať rovnaké kvality, má milovať, byť láskavé, 
byť užitočné, nápomocné...Máme mnoho kvalít, ktorými môžeme prispievať k budovaniu 
spoločnosti. A za túto ľudskú dôstojnosť máme Bohu ďakovať, lebo je darom od Boha, on nás 
tak utvoril a pozná nás dokonale, lebo nás miluje. Vážme si teda i svoju individualitu 
a snažme sa o jej budovanie.  
 Je skutočne každý individuálny? Má každý rôzne schopnosti?  
 
Záver:                                                                                                              (5 min.)                
                 - Zadanie domácej úlohy: Žiaci majú napísať krátku úvahu o tom, ako by vedeli 
svoje originálne schopnosti využiť v budúcnosti, napr. pri napĺňaní svojich plánov či túžob. 
 
                - Modlitba: vlastnými slovami: 
                   Ďakujeme ti Bože, že si nás utvoril každého iného, že sme utvorení na tvoj obraz 
a že každý z nás vlastní nejakú originálnu vlastnosť. Pomôž nám ju, Pane, rozvíjať a slúžiť 
ňou iným. Amen 
  
 


