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Ciele vyučovacej hodiny:

Kognitívny: Vysvetliť  potrebu  pravidiel  a  pomenovať,  ako jednotlivé Božie  prikázania  chránia

človeka. Vymenovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní.

Afektívny:  Vnímať Desatoro ako pravidlá pre slobodný  a pravdivý  život človeka.  Pochopiť, že

Desatoro je prejavom Božej lásky a starostlivosti o ľudí a že šťastie a sloboda človeka spočíva v

jeho dodržiavaní. 

Psychomotorický: Aplikovať vybrané výroky na Desatoro. Osvojovať si postoj zodpovednosti za

svoje rozhodnutia, formovať postoje a návyky podľa Desatora. 

Metódy: 

aktivizujúce metódy: diskusia - vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, riešenie úloh,

práca s digitálnymi technológiami, s predvádzacím zošitom, práca s biblickým textom

demonštračná metóda: demonštrácia obrazov 

fixačná metóda: opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva

Pomôcky: program  ActivInspire,  interaktívna  tabuľa,  dataprojektor,  notebook,  activpen  (pero),

predvádzací zošit (flipcharty).

Priebeh a časové rozvrhnutie vyučovacej hodiny: 

ÚVOD (2 minúty)

Modlitba pri ikone a horiacej svieci (podľa výberu vyučujúceho). 

HLAVNÁ ČASŤ (40 minút)

Motivácia:

Na  začiatku  hodiny  vediem  so  žiakmi  motivačný  rozhovor  o  tom,  aký  význam  a akú

hodnotu majú pravidlá v našom živote,  s ktorými sa stretávame každý  deň -  doma, v škole,  pri

spoločnej  hre,  na  verejnosti,  na  cestách  atď.  (formou  otázok/odpovedí  a  prvou  predvádzacou

snímkou).

Učiteľ  posunie  perom šípky  v ich smere  tak,  aby  sa  ukázali  ukryté  obdĺžniky.  Žiaci  po

jednom prichádzajú  k  tabuli  a  kliknú  perom na  jedno  zo  sŕdc.  Pod  každým  srdcom je  ukryté

pravidlo,  ktorým sa ľudia  riadia  a má rôzny  dopad na  ich životy.  Úlohou žiaka je,  to  pravidlo

presunúť do daného obdĺžnika podľa vlastného úsudku a vysvetliť, ako to pravidlo chráni človeka

alebo ničí vzťahy. Takto pokračujeme, kým všetky pravidlá nezatriedime. 



 

Obrázok 1 Predvádzací zošit: Pravidlá, ktoré chránia život

Prvé cvičenie má žiakom pomôcť vnímať potrebu mať dobré pravidlá vo svojom živote,

pretože nie všetky  pravidlá chránia život a vedú k pravde. Majú si uvedomiť potrebu žiť podľa

múdrych  pravidiel,  ak  chcú  žiť  s inými  v priateľstve,  v pokoji  a neubližovať  si  navzájom.  A aj

takýmto postojom sa naši nepriatelia môžu stať dobrými priateľmi.

Prejdem k druhej  snímke, na ktorej  sú Božie  prikázania.  Sám Boh vedie človeka podľa

pravidiel, ktoré sú mimoriadne. Voláme ich Desatoro, ktoré si spoločne zopakujeme. Opäť vediem

so žiakmi dialóg,  ako jednotlivé prikázanie  chráni  život  človeka  -  jeho  vzťah k sebe,  k ľuďom

i k Bohu. Každý, kto by sa snažil žiť proti týmto pravidlám, ide proti sebe samému, proti človeku.

Žiť  podľa  Desatora  nie  je  útlak,  ale  život  v slobode,  ktorý  prináša  pokoj,  otvorenosť,  dôveru

a radosť. Tento zákon má každý človek zapísaný vo svojom srdci. Daroval nám ho Boh, ktorý nás

najlepšie pozná a vie, čo je pre nás najlepšie. 

V druhom predvádzacom zošite úlohou žiakov je priradiť výroky k Desatoru a poukladať ich

správne od 1-10. Správnosť skontrolujú, ak kliknú pod ikonku daného výroku. Nesprávne opravia.

Upozorním  žiakov,  či  si  všimli,  že  vznikli  dve  skupiny  výrokov  s  inou  ikonkou.  Žiaci  majú

vysvetliť, prečo tie výroky  majú inú ikonku. Ide o dve tabule prikázaní, ktoré ukazujú na vzťah

k Bohu (prvé tri prikázania) a vzťah k človeku (ďalších sedem prikázaní). Potom žiaci po jednom

prichádzajú k  tabuli  a  vyťahujú  z  truhlice  tabuľku so slovom,  ktoré  majú  priradiť  k  výroku a

vysvetliť, prečo ho tam priradili.  Ak dodržiavame prikázanie, tak chránime si  určitý  dar  ako je



manželstvo, úctu k Bohu, k ľuďom, zdravie, majetok apod.

Obrázok 2 Predvádzací zošit: Pravidlá pre život

Sú to predpisy,  ktoré chránia človeka. Sú pravidlami lásky k Bohu, k sebe a k blížnemu.

Každé  jedno  prikázanie  chráni  to,  čo  je  pre  človeka  veľmi  cenné  (lásku,  manželstvo,  rodinu,

zdravie, pravdu, majetok, to sa nachádza v truhlici ako poklad, ktorý majú žiaci objaviť). Zhrnutím

Desatora je prikázanie lásky. Prejdem k tretej snímke. Tento zákon lásky ukazuje pravdivý pohľad

na Boha, na seba a na každého človeka, ktorého život bez lásky k sebe, k ľuďom a k Bohu by bol

život bez dobra, krásy  a pokoja. Zákon lásky funguje prirodzene. Za prejavenú lásku dostaneme

lásku.

V treťom predvádzacom zošite  učiteľ  klikne  na  prázdne  žlté  okná.  Ukážu  sa  ukryté  tri

obrázky,  ktoré  vyjadrujú  trojitý  vzťah  zákona  lásky.  Keď sa  pýtali  Ježiša,  ktoré  prikázanie  je

najdôležitejšie,  odpovedal  dvoma  vetami:  „Milovať  budeš  Pána,  svojho  Boha,  celým  svojím

srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ (Mt 22,37) a „Milovať budeš svojho blížneho

ako seba samého“ (Mt 22,39). Žiaci majú pod obrázok napísať, o aký vzťah ide: vzťah k Bohu,

k sebe a k blížnemu. Medzi úlohami vedieme dialóg ako hlavné prikázanie chráni život človeka. 



Obrázok 5 Predvádzací zošit: Pravidlá pre život – Hlavné prikázanie

Druhé  a  tretie  cvičenie  má žiakom pomôcť zopakovať  si  Desatoro a Hlavné  prikázanie.

Uvedomiť si, že Desatoro neobmedzuje človeka, ale oslobodzuje od hriechu, pomáha nájsť správny

vzťah k Bohu a ľuďom a že porušovanie Desatora prináša nešťastie a bolesť.

Diagnostická časť- hodnotenie: 

Zhodnotím prácu žiakov, ich aktivitu a správanie na hodine.

ZÁVER (3 minúty) 

Domáca úloha: Zopakovať si Desatoro a Hlavné prikázanie a jedno z prikázaní aplikovať do života.

Modlitba podľa výberu vyučujúceho. 

POUŽITÉ ZDROJE 

Cesta viery - Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 3. ročník ZŠ 

Internet a vlastné zdroje 



PRÍLOHA

Snímky – vyriešené:

Obrázok 1 Predvádzací zošit: Pravidlá, ktoré chránia život

Obrázok 2 Predvádzací zošit: Pravidlá pre život



Obrázok 3 Predvádzací zošit: Pravidlá pre život – Hlavné prikázanie


