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Príprava na vyučovanie 

 

 
Predmet: Náboženská výchova 
Téma: Kto horí pre mňa 
Ročník:  5.  
Vyučujúci: Mgr. Martina Mosoriaková 
Ciele vyučovacej hodiny: 

Kognitivný: Prostredníctvom príkladu opísať, čo je obeta 
Afektívný: Vážiť si ľudí, ktorí sa za mňa obetujú. 
Psychomotorický: Konkrétnym skutkom a slovom vyjadriť vďačnosť za obetu. 
Pomôcky: svieca, zápalky, PL č. 19, farbičky, papiere  na kreslenie 
Metódy: práca so zážitkovým predmetom, dialóg, práca s PL. 
Typ vyučovacej hodiny: expozičná 
 
 
Motivácia (7 min.) 
       Modlitba Otče náš. 

1. Práca so zážitkovým predmetom (sviecou) 

Učiteľ donesie na hodinu peknú sviecu, ktorá ešte nebola zapálená. Žiaci si 
ju môžu chytiť, obzrieť, opísať. Dnes si povieme príbeh o podobnej svieci. 

2. Príbeh: Svieca a zápalka 

Prišiel deň. keď zápalka povedala svieci: „Mám za úlohu zapáliť ťa.“ 
„Ó, nie,“ zľakla sa svieca, „len to nie! Keď budem horieť, sú moje dni spočítané. 
Potom už nik nebude obdivovať moju krásu.“ 

Zápalka sa spýtala: “To chceš zostať celý život studená a tvrdá a neokúsiť 
ani trochu života?“ 

Ale keď horenie bolí a uberá mi sily,“ zašepkala svieca neisto, plná 
strachu.    „To je pravda,“ odpovedala, „v tom je však tajomstvo nášho poslania. 
Našim poslaním je byť svetlom. Ja môžem urobiť len malo, ak ťa však 
nezapálim, môj život stratí zmysel. Som tu preto, aby som zapálila oheň. Ty si 
svieca. Ty máš zasa svietiť a rozdávať teplo. Všetka tá bolesť, utrpenie a sila, 
ktoré obetuješ, sa zmenia na svetlo. Nestratíš sa, keď sa roztopíš. Iní ponesú 
tvoje svetlo ďalej. Ale keď zlyháš, zomrieš.“ 

Vtedy ponúkla svieca svoj knôt a plná očakávania povedala: „Prosím ťa, 
zapáľ ma!“ Uvedomila si totiž, že aj malým plameňom možno naplniť svetlom 
celý dom.  
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Expozícia ( 20 min.) 
1. Práca s textom príbehu 

Žiaci majú v pracovnom liste príbeh o svieci a zápalke. Podčiarknu, akú úlohu 
mala zápalka, akú svieca. Červenou farbou podčiarknu, akú obetu musela 
priniesť svieca, aby naplnila svoje poslanie. 

2. Výklad: čo je obeta. 
Vrátime sa k príbehu a pomocou neho žiakom postupne vysvetlíme, čo je obeta. 
Môžeme použiť vhodné príklady zo života. Žiaci si urobia úlohu v pracovnom 
liste, v ktorej vyznačia správne výroky o obete. 
Žiaci si zapíšu do zošita jednoduchú definíciu obety. Obeta znamená darovať 
niečo zo seba, z lásky pre toho druhého. (Dať mu svoj čas, svoju námahu...) 
Učiteľ upozorní, že obeta neprináša nešťastie, naopak, napĺňa druhých radosťou. 

3. Pieseň „Svieca“   
So žiakmi si zaspievame pieseň.  

Som sviečka, ktorá chce svietiť, nemám nato dosť síl, 

     som sviečka, ktorá chce svietiť, Ty ma Bože zažni.  

R: Chcem svietiť zažni ma, lásky plam vlož do mňa,  

    chcem svietiť pre ľudí, by nik od Teba nezblúdil. 

 

Fixácia (5 min.) 
Spoločne so žiakmi sa zamyslíme nad tým, kto je pre mňa takou sviecou. Kto sa 
obetuje za mňa, kto horí za mňa, ako sa za mňa obetuje? (napr. čo stráca 
mamka, keď pri mne presedí celú noc?) 
Žiaci mená ľudí môžu vpísať do sviece v pracovnom zošite. 
 

Diagnostika (10 min.) 
Vyjadrenie vďaky za tých, čo za nás horia. 
Obeta znamená darovať niečo zo seba, z lásky pre toho druhého. Ako horí 
svieca, aby mohla ľuďom darovať svetlo, a pritom stráca samu seba, aj okolo 
mňa sú ľudia, ktorí niečo strácajú z lásky ku mne.  
Žiaci nakreslia na menšie papiere portrét ľudí, ktorí za nás horia.  
 

Záver (3 min.) 
Pri horiacej svieci spoločne poďakujeme Bohu za všetkých ľudí, ktorí za nás 
horia.  
Zadanie  domácej úlohy. 

Poďakovať ľuďom, ktorí za nás horia. Urobiť pre nich konkrétny skutok. 
 


