
Škola:  Základná škola Kružlov 

Trieda:  1. a 2. ročník 

Predmet: Náboženská výchova 

Vyučujúci:   Mgr. Jana Oslacká 

Tematický celok: Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere 

   Moc života a lásky 

Téma:  Pani Múdrosť 

  Nedeľa 

Typ hodiny: Kombinovaná 

Ciele:  2. Roč:  Kognitívny: Aplikovať nadobudnuté poznatky 

    Afektívny: Stotožniť sa s prikázaniami v konkrétnej situácií 

    Psychomotorický: Formovať dôveru k Bohu 

1. Roč: Kognitívny: Vysvetliť slávenie nedele 

  Afektívny: Vnímanie v kostole aj v rodine 

  Psychomotorický: Formovať účasť na liturgii  

Metóda: riadený rozhovor, rozprávka, práca s textom, kresba 

Stratégia: expozičná 

Časový rozvrh: 45 minút   

Úvod:   Privítanie žiakov 

   Zápis do triednej knihy 

   Spoločná modlitba desiatka ruženca 

Predstavenie témy: 2. Roč:  Neviditeľné dary a ich potreba v našom živote. 

Zopakujeme si spoločne príbeh o pani Múdrosti. Spýtam sa či si pamätajú na pani Múdrosť 

a koľko má deti. Keď si spoločne zopakujeme, rozdám im desatoro, kde budú mať dopísať 

mená detí pani Múdrosti a dočítať príbeh. 

1. Roč: Začneme tým, že sa ich spýtam čo sme slávili na Veľkú 

noc a kedy ešte slávime Veľkú noc. 

 

Výklad: 1. Roč: Veľkú noc slávime každú nedeľu. Preto je nedeľa oslavou a má byť pre 

nás najdôležitejším dňom. Prečo má byť najdôležitejším dňom? 

Pre kresťanov je nedeľa najdôležitejším dňom, pretože v nedeľu Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Je 

najdôležitejším dňom aj pre nás? A prečo? 



Čo robíme v nedeľu a čo by sme mali robiť v nedeľu. / S deťmi vedieme spoločný rozhovor , 

formou otázok a odpovedí /. 

Následne položíme deťom otázky, ktoré je potrebné si zapamätať. 

Kde oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie? V chráme. 

Ako voláme túto oslavu? Svätá liturgia. 

Aký dar nám Ježiš dáva pri svätej liturgii? Ježiš nám dáva najväčší dar, sám seba 

v premenenom chlebe a víne. 

Deti začnú kresliť  ako spoločne slávia nedeľu s rodinou. 

2. Roč:  Ako súvisia mená deti s Desatorom. Prečo máme dané 

pravidlá a čo spôsobuje ich nedodržanie? Trest 

Keď si deti dočítajú príbeh, vysvetlíme si prečo každé dieťa malo svoj konár a prečo je veľmi 

dôležité, aby všetci spolu držali pokope. 

Položím otázky: 

 Ako vychovávala pani Múdrosť svoje deti? 

 Prečo dala svojim deťom na cestu svoje dary? 

 Aké dary dávajú rodičia svojím deťom? 

Následne dám deťom nakresliť strom  s desiatimi konármi a rôznym ovocím a dopíšu si  

mená deti. 

Zopakovanie: 1. Roč: Nedeľa je oslavou Pána Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych.  

  2.roč:  Prikázania máme nato, aby sme ich plnením dosiahli pokojný a Bohom 

naplnený život. 

Domáca úloha: 1. Roč:  dokresliť obrázok slávenia nedele 

   2.roč:    priniesť farebné papiere a výkres 

Záver:  Spoločná modlitba Christos voskrese! 

 


