
 

 

Škola: ZŠ B. Krpelca, Bardejov 
Vyučujúci: Mgr. Katarína Birošová 
Ročník: ôsmy 
Názov učiva: Extrémizmus a súčasné kresťanstvo 
 
Ciele: a/  Kognitívny: Cieľom hodiny je vysvetliť pojem extrémizmus, jeho formy  a jeho 
prejavy v spoločnosti.  
 b/  Afektívny: Uvedomiť si negatívny vplyv násilia na dôstojnosť človeka 
a dôležitosť pokojného riešenia konfliktov. 

 c/ Psychomotorický: Formovať myslenie kresťana a viesť ho k rozlišovaniu 
nebezpečenstva ideologických smerov. 

Metódy: motivačná, metóda rozhovoru, fixačná – ústne zhrnutie 
Formy: skupinová 
Pomôcky: Sv. Písmo, materiály nachystané deťmi v rámci domácej prípravy, výkresy, baliaci 
papier, nožnice, lepidlo, farby, perá. 
Časový rozsah: 
ÚVOD (7 minút) 

- spoločná modlitba 
- zápis do triednej knihy 
- spoločné opakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny: 

 

Rozhovor so žiakmi   

   Na začiatku hodiny sa opýtame žiakov, čo si predstavujú pod slovom extrém 
(brainstorming). V akom rôznom kontexte ho už počuli. Žiakom môžeme dať vlastné príklady  
a požiadať ich, aby sa nad nimi zamysleli a pokúsili sa ich vysvetliť, napríklad: Čo sú podľa 
teba módne extrémy? alebo Čo znamená, ak niekto ide( zachádza) do extrému? Čo myslíme 
pod extrémnym prípadom? Následne deťom vysvetlíme, že slovo extrém pochádza z latinčiny 
a jeho význam je „najvzdialenejší“ alebo „najkrajnejší“ a slovo extrémizmus je od neho. 
 
PREDSTAVENIE UČIVA (hlavná časť) (5 minút) 
Učiteľ vedie motivačný rozhovor, cez ktorý zisťuje postoj žiakov k danej problematike. 
Dôvod, pre ktorý sa témou extrémizmu zaoberáme na hodinách náboženskej výchovy je 
nielen skutočnosť stále sa šíriacich prejavov násilia extrémistickými skupinami, ale aj to, že 
s prejavmi extrémizmu sa môžeme stretnúť aj v kresťanstve. Téma by žiakovi mala pomôcť 
uvedomiť si nebezpečenstvo radikalizácie myšlienok ako aj potrebu rešpektovania rovnosti na 
základe jedinečnosti každého človeka. 
  Často je výraznou motiváciou človeka byť stredobodom pozornosti. Byť extrémistom je 
frajerina a byť neonacistom je „moderné“. V minulosti to boli tričká so symbolmi marihuany, 
maskáče či bombery. Teraz viac letia tričká s tajomným symbolmi (mladí ľudia ich môžu 
pokojne nosiť do školy, dokonca im ich nakupujú rodičia, ktorí nepoznajú ich symboliku). 
V praxi sa stretávame s tým, že učitelia často nepoznajú skrytú symboliku extrémistických 
skupín. 
VÝKLAD (hlavná časť) (18 minút) 
Deťom vysvetlíme, čo pod pojmom extrémizmus rozumieme, a ktoré ďalšie pojmy s ním 
súvisia: 

Extrémizmus- je každá aktivita, ktorá odmieta demokratické pravidlá a zakladá svoju 
ideológiu  a konkrétne skutky na neznášanlivosti, xenofóbii, antisemitizme 
a ultranacionalizme. Nerešpektuje základné ľudské práva a slobody, hlása nenávisť  a prerastá 
do násilia voči druhým. 



 

 

Xenofóbia- znamená chorobný strach zo všetkého cudzieho, nepoznaného (ľudí, prostredia, 
miest atď.), najmä však z cudzích ľudí. Xenofóbia môže viesť k rasizmu. 

Rasizmus- je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás. Rasizmus  v sebe zahŕňa 
predsudky, diskrimináciu a stereotypy. Môže sa prejaviť v politických systémoch  
a ideológiách a v rôznych aspektoch spoločenského života. Rasistické názory v minulosti v 
niektorých prípadoch viedli ku genocíde -  vyvraždenie príslušníkov inej rasy. 

Jednoduchou farmou žiakom vysvetlíme, s akými  formami extrémizmu sa môžeme stretnúť 
aj u nás: 

Pravicový extrémizmus- odmieta princíp rovnosti zakotvený vo Všeobecnej deklarácii 
ľudských práv, zdôvodňujú prednosť spoločenstva pred jednotlivcom. Vychádza z rasisticky 
alebo etnicky podmienenej sociálnej nerovnosti človeka.  

Ľavicový extrémizmus- pokúša sa o absolútnu rovnosť v spoločnosti, odmieta vonkajšiu 
autoritu a presadzuje myšlienky tzv. „slobodného“ jednotlivca. 

 
Ekologický alebo environmentálny extrémizmus smeruje proti suverenite a hodnotám 
demokratického ústavného štátu výrazne netolerantným presadzovaním subjektívne 
definovaných záujmov prírody.  
Náboženský extrémizmus- netolerantným spôsobom presadzuje suverenitu náboženskej 
spoločnosti alebo organizácie pred princípmi a hodnotami demokratického štátu. V prípade 
náboženského extrémizmu možno pozorovať extrémistické smery vo veľkých náboženstvách, 
ktorých väčšia časť je neextrémistická, ale aj samostatné extrémistické kulty a sekty. Znakmi, 
ktoré definujú extrémistickú náboženskú organizáciu alebo spoločnosť je autoritárske 
riadenie, fundamentalizmus, fyzická alebo ideová uzavretosť, selekcia informácií, utajovanie 
štruktúr, náuky a konfliktnosť.  
Extrémistami sú osoby alebo skupiny osôb, ktoré sa vyznačujú najmä:  
a) odmietaním platných všeobecne záväzných právnych predpisov a vysokou mierou 
názorovej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, 
 b) absenciou hmotných pohnútok,  
c) vnútornou motiváciou protiprávneho konania s prvkami agresivity a brutality,  
d) agresívnym správaním prejavujúcim sa fyzickými aktivitami v súvislosti s konaním 
spoločenských podujatí, ktoré smerujú k spôsobeniu fyzickej ujmy osobám, škode na 
majetku, alebo ktoré sú spôsobilé narušiť verejný poriadok . 
 
   Najviac ohrozené skupiny alebo typy jednotlivcov tvoria: 
 • ľudia z typicky sociálne zlého rodinného prostredia ako rozvrátená rodina, striedanie 
druhov alebo družiek jedného z rodičov, rodiny alkoholikov alebo rodiny nefunkčné,  
• jednotlivci z nábožensky chladných a povrchných rodín, túžiaci v dospievaní či rannej 
dospelosti po naozajstnom a nie iba zvykovom živote,  
• odrastajúce deti veľmi autoritatívnych otcov, ktoré na prahu dospelosti hľadajú opäť silnú 
autoritu, ktorú nájdu vo vodcovi skupiny, Extrémizmus 18  
• deti z citovo extrémne chladných rodín,  
• jednotlivci túžiaci po maximalistických formách skupiny, kde sa predpokladá istá náročnosť 
alebo elitný výber členov a pod., ktorých bežné skupiny neuspokojujú,  
• ľudia sklamaní alebo neuznávaní svojím okolím, túžiaci po uznaní a naplnení života. 
 
   Po vysvetlení pojmov budú žiaci pracovať v menších skupinách. Učiteľ žiakom rozdá 
pracovné listy – každá skupina dostane list s inou  prípadovou štúdiou na tému kto je 
extrémista. Niektoré skupiny môžu mať rovnaké štúdie. Skupina si prípad prečíta a spolu sa 
dohodne, či je možné považovať ho za prípad extrémizmu. V záverečnej diskusii budú musieť 
použiť argumenty na obhajobu svojho tvrdenia. 



 

 

  
Druhou skupinovou aktivitou by sa mali prejaviť postoje detí voči extrémizmu. Deti pracujú 
v skupine (podľa počtu v skupinkách) a za pomoci učiteľ tvoria spoločnú prácu, ktorá bude 
umiestnená na nástenných novinách. Práca môže byť zároveň akýmsi logom triedy v boji 
proti zlu, násiliu v podobe extrémistického správania mladých ľudí. 

Učiteľ môže poskytnúť žiakom typy, napríklad na výkres nakreslí siluetu človeka a deti doň 
lepia obrázky, ako extrémizmus pôsobí – útočí na dôstojnosť človeka a na jeho práva. 
Zároveň deti môžu písať myšlienky, ktoré im napadnú v súvislosti  s bojom proti zlu. 
Napríklad: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás  prenasledujú, aby ste 
boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď  on dáva slnku vychádzať na zlých 
i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“ (Mt 5, 38-45) 
Ježiš nás pozýva, aby sme proti násiliu nebojovali násilím. Ježiš nás teda žiada, aby sme 
zneškodnili násilie ponúknutím ešte väčšieho dobra. 
 
Po výmene svojich názorov učiteľ spolu so žiakmi čítajú niekoľko textov zo Sv. Písma (učiteľ 
na tabuľu napíše súradnice zo Sv. Písma, vyzve žiakov, aby ich vyhľadali vo svojich Bibliách 
a nahlas prečítali texty: Mk 10,18n; 1 Jn 5,18n; Lk 12,33n; Gal 5,22-25; Hebr 11,1-16. 
 
ZHRNUTIE (10 minút) 
Učiteľ v krátkosti zhrnie učivo, potom nadiktuje základné poznámky, ktoré si študenti napíšu 
do svojich zošitov. 
 
ZÁVER (5 minút) 
Učiteľ zhodnotí prácu žiakov a poukáže, že násilné riešenie konfliktov a presadzovanie svojej 
vôle na úkor iných je forma agresivity, ktorá v živote kresťana nemá miesto. Aj Pán Ježiš nám 
hovorí, aby sme proti násiliu nebojovali násilím, lebo inak násilie nekonečne vzrastá , 
a násilie plodí iba násilie. Zároveň nám dáva radu, Ak chceme dozrievať a stať sa dospelými, 
je potrebné odmietnuť násilie aj agresivitu. 
 
 
 


