
Škola: Základná škola Kružlov 

 Trieda: 1. roč.  

Predmet: Náboženská výchova  

Vyučuje: Mgr. Jana Oslacká 

Tématický celok: Som na svete z lásky 

 Téma: Rodostrom 

 Typ hodiny: kombinovaná  

Kognitívny cieľ:  Uvedomiť si svoje vzťahy s najbližšími 

Afektívny cieľ: Môj pôvod 

Psychomotorický cieľ:  Pomocou nakresleného stromu pochopiť naše vzťahy 

Pomôcky:  strom na výkrese, jablká, pracovný zošit 

Úvod:   Privítanie detí 

Modlitba : Svojimi slovami poďakovať za našich blízkych a tým predstaviť aj tému 

dnešnej hodiny a zároveň zopakovať predchádzajúcu hodinu, kde sme sa učili správne 

a dôstojne prežehnať. 

Oboznámenie sa s témou:  Najprv ukážem strom, na ktorom budú namaľované jablká 

a každé bude predstavovať jedného žiaka./Na výkrese bude mať nakreslený strom s jablkami 

a na každom jablku bude meno jedného žiaka/. Ukážem im ich jedinečnosť a pritom každý z 

nich je iný a pritom patrí do jednej rodiny, našej triedy. Takýmto stromom je každá rodina. 

Rozhovor: Čo im pripomína strom s jablkami, každému dám iné jablko a spýtam sa čo 

prirovnajú k stromu a koho k jablkám. Spýtam sa prečo sa prirovnávame k jablkám. 

Hlavná časť:  Ukázať, že každá rodina je takýmto stromom a jablká predstavujú členov 

rodiny. Každá rodina pozostáva z rôzneho počtu členov, každý je svojím spôsobom iný  

a jedinečný, tak ako aj každé jablko je iné. Deti hovoria kto môže byť tým jablkom /rodičia, 

súrodenci, starí rodičia, sesternice, bratranci a ostatní príbuzní/. Tak  ako každý strom 



potrebuje výživu a vlahu, ktorú má zo zeme , tak aj každá rodina potrebuje duchovnú výživu 

a vlahu, aby dokázala produkovať zdravé ovocie a to máme od Boha. Tým ovocím sme my 

a tak ako sa naši rodičia starajú o naše fyzické potreby tak potrebujeme sa starať aj o potreby 

duchovné, aby sme rástli a prinášali zdravé ovocie. 

Tým ovocím sa myslí, každý jeden člen rodiny. Potom deti odpovedajú kto patrí do ich rodiny 

a ako sa spoločne starajú o svoju rodinu s rodičmi a príbuznými. 

Po vzájomnom rozhovore si deti nakreslia  v pracovnom zošite svojich príbuzných na 

rodostome, nakoniec si strom vymaľujú. 

Záverečná modlitba: Každé dieťa sa svojimi slovami poďakuje za svoju rodinu. 

Domáca úloha: Na budúcu hodinu priniesť na výkrese rodostrom s fotkami najbližšej rodiny, 

aby to bola spoločná práca s rodičmi. 

 


