
Vzorová hodina: Hlavné obsahové celky a teológia Nového 

zákona

Učebné osnovy pre katolícke gymnáziá (označované ako alternatívne osnovy), 

téma pre II. ročník katolíckeho gymnázia

V Humennom, 14. 7. 2016             PaedDr. Ľudmila 

Chovanová
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Hlavné obsahové celky a teológia Nového zákona

Tabuľka:  Metodika vyučovacej hodiny: Hlavné obsahové celky a teológia Nového 

zákona  

Téma                                                                                               Ročník:

Hlavné obsahové celky a teológia Nového zákona                    druhý                                                      

Ciele 

Kognitívny

⦁ Interpretovať obsah kníh NZ.

Afektívny

⦁ Zhodnotiť význam Svätého písma pre život človeka.

Psychomotorický

⦁ Pravidelne čítať Sväté písmo.

Kompetencie

Digitálna kompetencia

⦁ Pracovať s on-line zdrojmi – vyhľadávať informácie a analyzovať ich 
spracovanie.  

⦁ Ovládať základné zručnosti pri práci s programami: MS Word, Hot 
Potatoes, 

Kompetencie k učeniu sa

⦁ Čítať odborný text s porozumením.

⦁ Definovať nové pojmy učiva. 

Komunikačné schopnosti

⦁ Formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky, názory pri vzájomnej 
komunikácii medzi  sebou.

Spoločenské a občianske kompetencie

⦁ Pracovať samostatne a tímovo vo dvojici alebo menšej skupine.

Kompetencia riešiť problémy

⦁ Aplikovať získané vedomosti pri riešení konkrétnych úloh z praxe.    

Metódy a formy
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Metódy 

Rozhovor, výklad, metóda práce s literatúrou, 

interaktívne cvičenie v programe Hot Potatoes, 

cvičenie v programe Test.

Formy 

Frontálne vyučovanie, 

samostatná a skupinová práca 

žiakov.

Prostriedky

Učebné pomôcky                                                    Didaktická technika                                                                               

• krátke video: Hymnus na lásku,                            • počítač s pripojením na internet,      

• prezentácia v Power Pointe:  Hlavné                    •  projektor.

obsahové celky a teológia Nového zákona,

Softvérové vybavenie                                           

• kancelársky balík MS Office,

• edukačný softvér Hot Potatoes,

• animačný softvér Windows Movie Maker,

• program Test,

• prehliadač Internet Explorer.     

Zdroj: Vlastné spracovanie

Štruktúra a priebeh vyučovacej hodiny:

Motivačná fáza:

V úvode hodiny využijeme krátke video zwww.youtube.com. V tomto videu 

je nahraný text z prvého listu Korinťanom – Hymnus na lásku. Je silnou motiváciou 

pre žiakov. Týmto spôsobom ich chceme osloviť pre spoznávanie ačítanie kníh 

Nového zákona. 

Link tohto videa: http://youtu.be/3yxsjsWrgrg

Expozičná fáza: 

Vizuálne vnímanie sa stáva častým zdrojom interakcie človeka s prostredím a 

vďaka rýchlemu rozvoju výpočtovej techniky aj najrozšírenejším zdrojom a 

prostriedkom komunikácie. V expozičnej fáze využijeme vizuálne prostriedky 

v podobe krátkych ukážok filmov. Na stránke www.youtube.comsú k dispozícii 

filmy – Evanjelium podľa Lukáša, Marka, Matúša a Jána. Sú doslovné s textom 

svätého Písma. Pre naše potreby využijeme začiatok filmov, aby sme žiakom 

predstavili odlišné úvody jednotlivých evanjelií. Na požadovaný strih ukážky 

využijeme program Windows Movie Maker a pre jednoduchšie prezentovanie ich 
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vložíme do prezentácie Power Point.  

Link videa Evanjelium podľa Lukáša:

http://www.youtube.com/watch?v=7I5jbp0HjEw

Link videa Evanjelium podľa Jána:

http://www.youtube.com/watch?v=9yNCux1MIuI

Link videa Evanjelium podľa Matúša: 

http://www.youtube.com/watch?v=bf3EuAFXcAo

Link videa Evanjelium podľa Marka:

http://www.youtube.com/watch?v=qC5-1kpxkGs

Prijímanie informácií vizuálnymi prenosovými kanálmi stále rastie a stáva sa 

prirodzenou potrebou človeka súčasnej doby. Vizualizácia učebný proces nielen 

uľahčuje, ale aj skvalitňuje jeho priebeh a výsledky.

Fixačná fáza:

JQuiz je najčastejšia forma cvičení, založená na princípe otázka – odpoveď.  

Tento typ cvičenia sa zameriava na upevnenie učiva. Do tohto typu cvičenia sa dá 

vkladať čítací text, ktorý cvičenie rozdelí na  dve časti. V pravej časti bude 

doplňovacie cvičenie  a v ľavej časti bude už spomínaný čítací text. Ten slúži ako text 

pre ďalšiu prácu v prepojení s cvičením. Cvičenie JQuiz- Hlavné obsahové celky a 

teológia Nového zákona vykonávajú žiaci samostatne alebo v dvojiciach. Je potrebné, 

aby mali žiaci počítač. Alternatívou je aj učebňa s projektorom, kde je cvičenie 

premietané na plátno pre všetkých žiakov. Printová podoba môže pre žiaka poslúžiť aj 

ako poznámky pre domácu prípravu. 

Cvičenie v programe Hot Potatoes – Quiz,  Hlavné obsahové celky a teológia Nového 

zákona
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Zdroj: Vlastné spracovanie

Diagnostická fáza:

V závere hodiny sme využili diagnostický test v programe Test. Test 

pozostáva z 10 otázok, ktoré sme vytvorili z nového učiva. V programe sme nastavili 

bodové hodnotenie. Test môže vykonávať žiak pri počítači samostatne alebo vo 

dvojiciach. Alternatívou je zobrazenie cez projektor na plátne. Najlepšie výsledky 

žiakov môžeme klasifikovať.

Cvičenie v programe Test,  Hlavné obsahové celky a teológia Nového zákona
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Zdroj: Vlastné spracovanie
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