
Vyučujúci: Mgr. Mária Rusnáčková, sr. Romana SNPM 
Ročník: 1. ročník ZŠ 
Názov témy: Prvé roky života Krista – útek do Egypta, obetovanie, 12-ročný Ježiš v chráme  
 
Ciele: 
a) kognitívny: Spoznať a reprodukovať biblické príbehy: útek do Egypta, obetovanie Ježiša  
                         a 12-ročný Ježiš v chráme. 
b) afektívny cieľ: Nadchnúť sa pre Ježiša ako pre vzor svojho správania a konania. 
c) psychomotorický: S pomocou učiteľa zdramatizovať biblický príbeh.  
 
Metódy: 
a) motivačné: dramatizácia piesne – ako motivácia, motivačné rozprávanie, obrázok ako  
                        motivácia, priebežné motivačné – pochvala, povzbudenie, potlesk, otázky; 
b) expozičné: reprodukcia biblických príbehov, rozprávanie, výklad; 
c) fixačné: reprodukcia reťazovou formou, práca v skupinách – dramatizácia biblických  
                  príbehov, didaktická hra „Pravda – nepravda“. 
 
Formy: frontálna, skupinová, samostatná. 
 
Pomôcky: sviečka a ikona k modlitbe, ilustrovaná Biblia, biele a čierne terčíky 
 
Časový rozsah: 45 minút 
 
 
ÚVOD (7 min.)  
- modlitba pred ikonou pri horiacej svieci 
- zápis do ETK 
- stručné pripomenutie si predchádzajúcej témy 
 
Pieseň – Keď Pán Ježiš bol maličký (dramatizácia piesne) 
- na stoličkách v kruhu, uprostred je ilustrovaná Biblia 
 
Deťom zaspievam pieseň a pridám dramatizáciu. Deti, ktoré pieseň poznajú, spievajú so 
mnou, ostatné sa postupne pridávajú. 
Čo nám táto pieseň, deti, hovorí o Ježišovi ako o dieťati? Aký bol?  
Áno, Ježiš ako dieťa bol svojej matke Márii a pestúnovi Jozefovi vždy poslušný. 
 
PREDSTAVENIE UČIVA (3 min.) – v kruhu na stoličkách 
 
Motivačné rozprávanie 
Určite má každý z vás doma Pamätníček svojho detstva, do ktorého vám rodičia zapisujú 
dôležité či zaujímavé udalosti z vášho doterajšieho života. Niektorí máte zase album 
s fotografiami, pod ktoré rodičia niečo napísali, napr. Evkin prvý zúbok, prvé krôčky... 
Pamätníček či album zachytávajú prvé roky vášho života. 
 
A prvé roky života Pána Ježiša sú zachytené v Biblii. 
Ukážem na ilustrovanú Bibliu uprostred a vezmem ju do rúk. 
Dnes vám, deti, porozprávam niekoľko príbehov o detstve Pána Ježiša, ktoré sú napísané 
v Biblii. 
  



VÝKLAD (28 min.) 
 
a) voľná reprodukcia biblických príbehov: útek do Egypta, obetovanie Ježiša, 12-ročný  
    Ježiš v chráme 
Deťom postupne krátko prerozprávam 3 príbehy z Ježišovho detstva. 
Počas voľnej reprodukcie ukážem deťom k jednotlivým príbehom aj obrázky. 
 
K 3. príbehu – 12-ročný Ježiš v chráme – zdôrazním: 
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný a vzmáhal sa v múdrosti, veku 
a v obľube u Boha i u ľudí. 
 
b) dramatizácia biblických príbehov 
1. príprava na dramatizáciu 
Ako príprava na dramatizáciu nám poslúži spoločné zopakovanie si jednotlivých príbehov 
reťazovou formou. 
 
Potom deti rozdelím do skupín. Počet detí v skupine prispôsobím počtu postáv biblického 
príbehu, ktorý budú dramatizovať. Deťom určím roly, pomôžem s krátkymi replikami. 
Vyzvem ich, aby využili aj rekvizity (predmety, ktoré nájdu v triede).  
Na dramatizáciu vyhradím dostatočne veľký priestor v triede. 
Počas prípravy detí v skupinkách pripravím priestor pre obecenstvo (deti, ktoré práve nehrajú) 
a popritom usmerňujem prácu v skupinkách. 
 
2. dramatizácia 
Každá skupinka dramatizuje príbeh, ktorý jej bol pridelený. 
Prezentovanie sa každej skupinky bude odmenené pochvalou a samozrejme potleskom zo 
strany obecenstva. 
 
ZHRNUTIE (2 min.) 
O Ježišovom detstve sa dozvedáme z Biblie. Hovorí nám o tom, aký bol Ježiš ako dieťa. 
Dozvedáme sa, že bol poslušný, vzmáhal sa v múdrosti a bol v obľube u Boha i ľudí. Jeho 
konanie i správanie sa páčilo Bohu i ľuďom. 
 
Povzbudím deti, aby si vybrali Ježiša za svoj vzor v správaní a konaní. 
 
ZÁVER (5 min.)  
 
a) zopakovanie (na stoličkách) 
Didaktická hra: Pravda a nepravda 
Každé dieťa dostane 2 terčíky (biely - pravda, čierny - nepravda) a vyzdvihnutím terčíka 
odpovie, či moja veta je pravdivá alebo nepravdivá. (Touto formou si zopakujeme biblické 
príbehy z dnešnej hodiny.)   
Jozefa cez deň varoval pred Herodesom anjel. (N) 
Mária a Jozef museli s malým Ježišom utiecť do Egypta. (P) 
Starec Simeon spoznal v malom Ježišovi budúceho Spasiteľa.(P) 
Mária a Jozef priniesli ako obetný dar baránka. (N) 
Ježiš prvýkrát  putoval s Máriou a Jozefom na veľkonočné sviatky do jeruzalemského chrámu, 
keď mal 15 rokov. (N) 
 
 



b) zadanie domácej úlohy 
Zhotoviť Pamätníček Ježišovho detstva z kresieb 3 prebraných biblických príbehov. 
 
Modlitba (v stoji pri horiacej sviečke) 
Pane Ježišu, nauč nás byť poslušnými a obľúbenými u Boha i ľudí. Buď naším vzorom 
v správaní i konaní. Amen. 
 
Diagnostika 
Poďakujem sa deťom za dnešnú spoločnú hodinu, zhodnotím ich prácu, aktivitu a správanie 
na hodine. 
 
 
 
 


