
Vyučovacia hodina: Skutky lásky 

Tematický okruh: Konať v pravde 

Ročník: šiesty 

Ciele: 

Kognitívny: Vymenovať telesné skutky milosrdenstva. 

Afektívny: Vnímať potreby blížneho vo svojom okolí. Uvedomiť si, že kresťan koná skutky 

milosrdenstva z lásky k Ježišovi. 

Psychomotorický: Konkrétnym skutkom lásky (milosrdenstva) vyjadriť lásku k blížnemu. 

Metódy: Práca s gestom ruky, s obrazom, riešenie problémov, brainstorming, vysvetľovanie, 

demonštrácia, pozorovanie 

Formy: individuálna práca, skupinová práca, problémové vyučovanie 

Prostriedky ITK: multimediálny počítač pre každého žiaka a učiteľa, dataprojektor, 

interaktívna tabuľa 

Metodický postup: 

1. Úvod hodiny – organizačná fáza 

2. Motivácia 

Motivačná výzva – Dávam, prijímam – učiteľ požiada žiakov, aby pomocou gesta ruky 

znázornili dávanie a prijímanie. 

Žiaci sa zamyslia, čo naposledy prijali od niekoho, čo dávali. Vzájomne sa podelia. Svoje 

dávanie a prijímanie zhrnieme do modlitby. 

Pane, dávam, ti všetko dobré, čo  sa mi podarilo urobiť tento týždeň a ďakujem ti za všetko, 

čo som mohol prijať, čo mi iní darovali, čo si mi Ty daroval cez iných. 

Svet by mohol byť krajší – krátky film –   https://www.youtube.com/watch?v=i_iX3tPWios  

- riešenie úloh 

Aktualizácia obsahu učiva – učiteľ približuje a spája učivo s príkladmi zo života  - práca 

s učebnicou str.96 – prečítanie príbehu. 

Aj ty môžeš práve dnes vykonať podobný dobrý skutok. Môžeš si dokonca zavolať aj 

niekoho na pomoc. Láskavosť je jedným zo základov pre všetky medziľudské vzťahy, 

a preto má významné dôsledky pre každého z nás, krátkodobé aj dlhodobé. 

 

 

 



3. Expozícia 

Výklad učiteľa – demonštrácia 

PPT Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi  –  LK 10, 30- 37 

Práca s obrazom a vyhodnotenie – Skutky milosrdenstva 

Práca s učebnicou str. 98 – 99  - pokračovanie príbehu. 

 

4. Fixačná fáza 

Úlohy pre žiakov:  Brainstormingovou metódou žiaci odpovedajú, aby vyjadrili skutky, ktoré 

sú konané z moci Svätého Ducha a príbeh, ktorý vyrozprával Ježiš svojim apoštolom zistené 

z webovej stránky kbs.sk. 

https://dkc.kbs.sk/ Gal  5, 18 - 25 

https://dkc.kbs.sk/ Lk  10, 30 – 34 

 

5. Diagnostická fáza ( spätná väzba) 

Žiaci spoločne sformulujú príklady skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. 

Prečo je pre človeka ťažké vykonať skutok lásky? 

Vymenuj 2 ľudí zo svojho okolia, ktorí radi konajú skutky lásky? 

Pomenuj svoje osobné skutky lásky, ktoré si z božej milosti konal! 

PPT Obraz Božieho milosrdenstva. 

Modlitba 

 

Použité zdroje: 

1. ŠkVP ZŠ Májové námestie 2016/2017 

2. https://dkc.kbs.sk/ 

Možné riziká: prerušenie internetového spojenia 

    


