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Príprava na náboženskú výchovu 

Vypracoval: Mgr. Ján Rusiňák     Dátum: 12.06.2020 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Náboženská výchova 

Téma: Chlieb náš každodenný 

Ročník: piaty (ŠZŠ, A-variant) 

Ciele: 

Kognitívny cieľ:  Opísať význam chleba v každodennom živote. 

 Reprodukovať „cestu chleba“. 

Afektívny cieľ:  Uvedomiť si, že chlieb je dar od Boha. 

 Vážiť si vlastnú prácu, ktorá nám prináša osoh. 

Psychomotorický cieľ:  Poďakovať krátkou modlitbou za dar chleba. 

 Správne vyznačiť „cestu chleba“ v pracovnom liste. 

Kompetencie:  

 Komunikačné – vyjadrovanie sa súvislou ústnou formou  

 Kompetencie v oblasti IKT – používanie interaktívnej tabule 

 Učiť sa učiť sa – uplatnenie vedomosti v rozličných situáciách 

 – hodnotenie vlastného výkonu  

 Osobné, sociálne, občianske – uvedomenie si vlastných potrieb 

  – poznávanie svojich povinností 

   – práca individuálna aj v skupine 

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

výchova, vlastiveda, pracovné vyučovanie. 

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

informácie, multisenzorické sprostredkovanie, práca s pracovným listom. 

Pomôcky: pšeničné zrná, múka, krajec chleba, prezentácia – Chlieb náš každodenný, 

obrúsky, pracovný list, výkres, lepidlo, nožnice. 

Postup: 

A) Úvod  

 Modlitba: Prežehnáme sa a vlastnými slovami sa poďakujeme za túto hodinu. 

 Motivácia: Počas prestávky si pripravíme stoličky do kruhu. Do stredu kruhu si 

pripravíme lavicu, na ktorú donesieme v miske pšeničné zrno, múku a na obrúsku krajec 

chleba. Pripravíme si aj obrúsky pre žiakov.  
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 Spolu so žiakmi popíšeme, čo je na stole. Opýtame sa ich, čo si myslia, o čom bude 

dnešná hodina. 

B) Náučná časť 

Prezentácia: Pomocou prezentácie ukážeme žiakom „cestu chleba“, ako rastie od malého 

pšeničného zrna až po upečený, voňavý a chutný chlieb. Poukážeme aj na námahu človeka, 

kým taký chlieb upečie. Spolu so žiakmi si prerozprávame túto cestu.   

Rozprávanie o chlebe: Dáme žiakom ochutnať ako chutí zrno, múka. Pri chlebe sa 

zastavíme. Opýtame sa žiakov, či majú radi chlieb, či im chutí, s čím ho majú najradšej. 

Opýtame sa ich, či už boli niekedy hladní, a ako sa vtedy cítili.  

Nadviažeme na poslednú otázku a opýtame sa ich, či si vedia predstaviť žiť bez chleba. 

Ukážme na chlieb na stole a povieme žiakom, že chlieb je darom, pričom použijeme 

odpovede žiakov z poslednej otázky.  

Porozprávame si, ako zaobchádzame z darom – prijímame ho a ďakujeme zaň, a tak 

prejavujme úctu aj darcovi. Ak by sme ale dar hodili na zem a pošliapali by sme ho, prejavili 

by sme tým neúctu aj darcovi. Potom odlomíme kúsok z chleba a položíme ho bez obrúsku na 

zem. Opýtame sa žiakov, či je to správne. Opýtame sa, či už našli vyhodený chlieb, a ak áno, 

čo s ním urobili.  

Žiaci si vezmú obrúsok a odlomia si kúsok z krajca chleba. Povedia, ako im chutí, 

porovnajú chuť zrna, múky a chleba. Vysvetlíme im, že tak, ako jedli teraz tento chlieb, tak 

ho majú jesť aj potom, či sú doma, v škole, na cestách.  

Chlieb náš každodenný: Aj Pán Ježiš jedol chlieb a dokonca ľudia za ním prichádzali, 

aby im On dal chlieb. Naučil svojich učeníkov modlitbu „Otče náš“, v ktorej prosíme 

Nebeského Otca, aby nám dal chlieb každý deň. Neprichádzali však k nemu len s prosbou 

o chlieb, ale aby ich uzdravil, narovnal ruku, otvoril oči... Tak aj my môžeme prísť k Ježišovi 

s prosbou o chlieb. Avšak tým chlebom môže byť aj niečo iné, čo nám chýba – zdravie, 

priateľstvo, radosť...   

Zhrnutie a aplikácia: Boh je darcom chleba, a preto si tento dar máme vážiť. Môžeme 

k nemu prísť s otvorenou náručou a prosiť ho o svoj „chlieb“ (zdravie, radosť...) a s dôverou 

mu za to poďakovať.  

Naša práca nám prináša osoh – máme dobré známky, máme, čo jesť... a tak si váž svoju prácu 

aj prácu iných.  

Práca s pracovným listom: Žiakom rozdáme pracovný list (Cesta viery - metodická 

príručka katolíckeho náboženstva pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, pracovný list 18 

B – Cesta chleba). Obrázky si vystrihnú a v správnom poradí nalepia na výkres. Potom výkres 

vymaľujú 
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C) Záver  

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

a takisto ich snahu pri jednotlivých úlohách.  

Modlitba: Na záver sa pomodlíme jednoduchou piesňou, ktorú sa žiaci naučia. Slová 

piesne sú v prezentácii: „Za chleba dar, za práce zdar Ti, Bože, ďakujem.“ (Spevníček Bystrá 

2003) 


