Návrh vyučovacej hodiny

Hodnota a rebríček hodnôt
Cieľová skupina: žiaci 8. roč. ZŠ

Ciele
•

Ročníkový cieľ: Definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú hodnotu
človeka. Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty.

•

Tematický okruh: Kultúra života (5. tematický celok)
Cieľ:
- kognitívny: Zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt do súčasnej kultúry.
- afektívny: Uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti. Akceptovať a preferovať
život ako hodnotu.
- psychomotorický: Zostaviť svoj rebríček hodnôt a podľa toho žiť.

•

Téma vyučovacej hodiny: Hodnota a rebríček hodnôt
Cieľ:
- kognitívny: Definovať pojem hodnota a cena. Pomenovať základné kresťanské hodnoty na
príkladoch
- afektívny: Uvedomiť si potrebu prehodnotiť niektoré svoje postoje a hodnoty
- psychomotorický: Z uvedených hodnôt vytvoriť svoj rebríček hodnôt. Svoje svedomie sa naučiť
formovať modlitbou, sviatostným životom a štúdiom.

Štandardy
• Obsahový štandard: Hodnoty kultúry života,
kresťanské vzory
• Výkonový štandard: Akceptovať a preferovať
život ako hodnotu. Zostaviť svoj rebríček
hodnôt.

• Kľúčové pojmy: hodnota, zmysel, význam, hierarchia,
rebríček, čistota,
• Metódy: rozprávanie, počúvanie, porovnávanie, práca
s textom Svätého písma, práca v skupinách, výklad,
diskusia, modlitba, uvažovanie,
• Pomôcky: Sväté písmo, text príbehu Gabriely, kartičky
na samostatnú prácu, svieca, zápalky, obrázok
Zvestovania, obrázok Anky Kolesárovej, obrázky
dnešných mladých dievčat a chlapcov, tabuľa.
• Stratégia: výkladová
• Rozvoj kompetencií: komunikačných, riešeniu
problémov, sociálne a interpersonálne, existenciálne

ÚVOD
1. Motivácia
Učiteľ vyrozpráva príbeh s názvom Gabriela
(Príbeh je uvedený v MP str. 151.)
2. Rozbor konania postáv
samostatná práca žiakov - každý sám
ohodnotí správanie jednotlivých postáv
známkou od 1 – 5.
3. Učiteľ ohlási tému vyučovacej hodiny

HLAVNÁ ČASŤ
• Výklad – pojem hodnota, rozdiel hodnota a cena,
• Hodnotový rebríček – 4 kroky
Každý žiak zakrúžkuje 12 hodnôt, ktoré považuje za
najdôležitejšie.
Žiaci sa dohodnú na 12 spoločných hodnotách a
vytvoria rebríček najdôležitejších hodnôt.
Hodnoty v rebríčku hodnôt na tabuli porovnávame so
svojimi vybranými hodnotami.
Žiaci vyhľadajú hodnoty, ktoré by mohli privlastniť
Gabriele z úvodného motivačného

HLAVNÁ ČASŤ
•

3. Práca s biblickým textom - Lk 1, 26-38 Zvestovanie Panne Márii
Predstavte si, že aj Panna Mária – Ježišova matka sa ocitla v situácii, keď sa musela vo veľmi
vážnej veci rýchlo rozhodnúť. Kedy?
Zo Svätého Písma slávnostne prečítame vybraný úryvok a urobíme krátky rozbor. Panna Mária mala
svoje plány, chcela sa Bohu zasvätiť ako panna. Boh vstúpil do jej života a všetko zmenil. Bude mať dieťa,
bude slobodnou matkou, za čo ju môžu ukameňovať. Ako to vysvetlí svojmu snúbencovi Jozefovi? Mária
mala urobiť v krátkej chvíli dôležité rozhodnutie. Plná viery a lásky k Bohu, ktorého milovala a ktorý sa
jej prihovoril v podobe anjela, pod vplyvom výchovy, ktorú dostala od svojich rodičov Anny a Joachima,
ako aj celého spoločenstva, v ktorom žila (židovský národ, ktorý očakával naplnenia Božieho prísľubu, že
pošle Záchrancu, Spasiteľa, protoevanjelium Gn 3, 15), povedala fiat = nech sa tak stane. Jej rozhodnutie
bolo prijať Božiu vôľu.

• V tejto časti odovzdávame kerygmu – ohlasujeme Boha
a jeho veľké skutky, konkrétne tajomstvo spásy – Boh sa
rozhodol človeka zachrániť tak, že poslal svojho Syna, ktorý
sa narodil z Panny Márie, a dielo vykúpenia uskutočnil
obetovaním sa na kríži.

HLAVNÁ ČASŤ
• 4. Príbehy a rozhodnutia zo života – diskusia
• Rozhodnutie Gabriely: Gabriela žila v inom prostredí a v inej dobe.
Jej životné okolnosti sú možno podobné mnohým našim dnešným
dievčatám. Nevieme, aké hodnoty vyznávala, matka jej nebola
oporou, nevedela jej poradiť, nemyslela na dôsledky a na
budúcnosť, naletela lesti. Rozhodla sa povedať áno zlu, čo jej
chlapca pobúrilo a odmietol ju. Takúto ju už nechcel.

• Rozhodnutie Anky: V podobnej situácii sa ocitlo aj mladé slovenské
dievča z Vysokej nad Uhom – Anka Kolesárová. Boli to minúty, nebol
čas na špekulácie, vyjednávanie, uvažovanie. Bol čas iba na to, aby
sa riadila svojim svedomím, ktoré bolo formované vierou,
každodennou modlitbou, sviatosťami. Jej život bol preniknutý silou
Ducha Svätého. Vojaka odmietla. Jasne a rozhodne povedala „nie“!

HLAVNÁ ČASŤ
charakteristika
doby

charakteristika
života postáv
nepredvídaná
situácia
odpoveď na
ponuku
=rozhodnutie
hodnota
rozhodnutia

Gabriela
súčasná doba, ktorá
často preferuje iba
nestále hodnoty
život s časnými
výhodami, ktoré
prináša

Panna Mária
doba utláčaného
Židovského národa,
čakajúceho záchrancu
život v očakávaní
príchodu záchrancu
ale i Vykupiteľa
ponuka Boha prijať
ponuka kapitána za
ľudsky nepochopiteľnú
cenu hriechu
situáciu
v neistej situácii
v dôvere Bohu
a hľadaní pomoci súhlas vyslovené fiat = nech sa
s hriechom
tak stane
nie je požehnaním, ak
Mária – Požehnaná
za cenu hriechu chceme
medzi ženami, Božia
dosiahnuť dobro, hriech
Matka, Matka Cirkvi
rodí ďalší hriech

Anna Kolesárová
doba 2. svetovej vojny
jednoduchý neistý život
v očakávaní ukončenia
vojny
ponuka vojaka za cenu
hriechu
rozhodné a jasné nie
hriechu
je požehnaním, ak za
cenu vernosti a čistoty
života chceme
dosiahnuť dobro

HLAVNÁ ČASŤ
• 5. Skupinová práca žiakov – diskusia o jednotlivých
rozhodnutiach, prezentácia výsledkov, porovnávanie.
Hľadajú odpoveď na otázku: Ako by som sa ja
zachoval(a)?
• 6. Formovanie postojov
- zlý prostriedok nemožno použiť na
dosiahnutie dobrej veci,
- ktoré rozhodnutia sú v súlade s kresťanskou
morálkou.
- na prehĺbenie ukázať príklad „fľaša plná kameňov“

HLAVNÁ ČASŤ
• 7. Samostatná práca
Napísať „SMS“, všetkým trom hrdinkám:
- Panna Mária, Anka Kolesárová oceniť skutok,
- Gabriele napísať povzbudenie s poukázaním na
možnosť napraviť svoje zlé rozhodnutie, čím jej
dávame svetlo kresťanskej nádeje do ďalšieho života
Gabriela má možnosť byť ešte dobrá, čistá,
napraviť svoje zlé rozhodnutie, lebo Ježiš zomrel aj za ňu.
Takú istú nádej v Kristovi máme aj my, všetci ľudia.

ZÁVER

• Domáca úloha
Porozprávaj doma príbeh Anky Kolesárovej a
opýtaj sa blízkych na ich názor. Na výkres si
nalep jej obrázok a vyzdob ho ľaliami, symbolom
čistoty.
• Spoločná modlitba k bl. Anke Kolesárovej

Návrh vyučovacej hodiny
• JA
• Tematický celok: Som na svete z lásky
• Cieľová skupina: žiaci 1. roč. ZŠ

CIELE
•

Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať
si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.

•

Ciele tematického celku: Som na svete z lásky (1. tematický celok)
Kognitívny cieľ: Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných.
Na základe pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky.
Afektívny cieľ : Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť.
Uvedomiť si prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve.
Psychomotorický cieľ: Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky.
Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro.

•

Ciele vyučovacej hodiny:
Kognitívny: Vysvetliť potrebu mena. Predstaviť sa svojim menom.
Afektívny: Objaviť vlastnú jedinečnosť. Objaviť dôležitosť mena.
Psychomotorický: Prakticky uplatniť návyk predstavenia sa, oslovovania po mene.

Štandardy
• Obsahový štandard
Meno a jedinečnosť
• Výkonový štandard
Uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
rozlišovať prejavy lásky na základe
pozorovania.

Kľúčové pojmy: moje meno, jedinečnosť,
oslovenie, pozdrav
Metódy: dramatizácia, rozprávanie, výklad,
rozhovor
Pomôcky: kniha, PZ, plagát, kartičky so
srdiečkom, magnetofón alebo prehrávač CD,
Stratégia: expozičná
Rozvoj kompetencií: komunikačné,
existenciálne, sociálne a interpersonálne,

ÚVOD
• Motivácia – rozhovor
Dnes sme sa tu stretli po prvýkrát. Ja sa pozerám na Vás,
vy na mňa, ale sa nepoznáme. Ale keď sa predstavíme
navzájom, urobíme prvý krok k vzájomnému poznaniu. Čo
znamená predstaviť sa? (Dáme priestor žiakom, aby sa
vyjadrili.) Povieme svoje meno. Čo myslíte, je dôležité
povedať meno? Áno.
• Aby sme to dobre pochopili, poďte všetci ku mne,
sadneme si do kruhu a porozprávam vám rozprávku.

HLAVNÁ ČASŤ
• HLAVNÁ ČASŤ
• Rozprávanie rozprávky podľa učebnice, str. 8-9
Chalúpka a veselé zvieratká
• Rozhovor so žiakmi (či porozumeli a čo bolo dôležité).
• Čo urobili zvieratká, keď prichádzali ku chalúpke?
• (Dáme priestor žiakom) Pozdravili sa, povedali svoje
meno a dôvod, prečo prišli. Robia to zvieratká
v skutočnosti? Nie, je to iba rozprávka, ktorá nám
ukazuje, že pozdraviť sa, povedať meno je dôležité.
A robíme to my, ľudia? Áno. Keď niekde prídeme,
pozdravíme sa, predstavíme sa a povieme, prečo sme
prišli.

HLAVNÁ ČASŤ
MENO - Vzájomné predstavenie sa.
• Aj Ja sa vám teraz pozdravím – Pochválený buď Ježiš Kristus.
A predstavím sa. Prípadne poviem niečo o sebe. Keď som sa
narodila, moji rodičia sa tešili, že majú dievčatko (chlapčeka) a tak
sa rozprávali o tom aké meno mi dajú. Nakoniec sa dohodli, že sa
budem volať ................ . Zobrali ma do kostola a poprosili kňaza,
aby ma takto pokrstil. Kňaz sa opýtal, aké meno dávate svojmu
dieťaťu? Aj pre kňaza bolo meno dôležité. Meno, ktoré rodičia
vybrali je pre mňa dôležité, týmto menom ma budú oslovovať
všetci ľudia, kamaráti, učitelia, známi, aj Boh.
• Vy ste teraz spoznali moje meno, kto si ho zapamätal? Ale aj ja
chcem poznať vaše mená. Preto teraz, sa predstavíte vy mne,
(môžeme využiť špagát a vytvárať sieť, alebo loptičku, aby to bolo
veselšie.

HLAVNÁ ČASŤ
•

•

•

POZDRAV
Keď sa predstavia všetky deti, opýtam sa ich, ako som sa pozdravila? (Ak vedia,
pochválime ich, ak nie pozdrav zopakujme. Zvieratká v rozprávke sa pozdravili
a povedali svoje meno. Všetci spolu tento pozdrav zopakujeme. Samostatne môžu
zopakovať aj niektoré deti. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počuli ste už deti tento
pozdrav? Počuli ste aj iný pozdrav? My keď sa spolu stretneme tu v škole,
pozdravíme sa práve týmto pozdravom.
Koho to pozdravujeme? Ježiša Krista. Kto je Ježiš Kristus? Ukážeme obraz Ježiša
(počkáme na odpovede detí). Boží Syn. Odkiaľ vieme jeho meno? Keď anjel
Gabriel navštívil Pannu Máriu povedal jej ... porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. On
bude svätý, synom Najvyššieho.
PREČO SME TU?
Zvieratká, keď prichádzali do chalúpky, sa pozdravili, povedali svoje meno, a dôvod,
prečo prišli. Ani my, tu nie sme náhodou. Prišli sme na NV lebo nás prihlásili
rodičia, aby sme spoznávali Ježiša, Božieho Syn a nielen jeho, aby sme vytvorili
spoločenstvo, aby sme boli spolu. Vlastne tu nás zhromaždil On sám, Ježiš Kristus.

HLAVNÁ ČASŤ
Zvieratka si na chalúpku dali srdce. Srdce je symbolom lásky, to znamená, že
chceli spolu nažívať v láske, chceli byť priatelia. (Ročníkový symbol)
• Plagát spoločenstva
Učiteľ rozprestrie plagát na ktorom je nakreslená chalúpka. Žiakom rozdá
kartičky so srdiečkom, do ktoré žiaci nakreslia seba, svoju tvár alebo svoje
meno a postupne ukladajú do domčeka. Tento domček je symbolom nášho
spoločenstva. Nezabudneme doň vložiť kartičku s menom Ježiš, ktorý nás
bude sprevádzať počas celého roka.
• Prehĺbenie
Spoznali sme mená zvierat z rozprávky, poznáme svoje skutočné mená,
poznáme meno Božieho Syna, naučili sme sa, že meno hovorí o každom z nás.
Predstavte si, že keď Boh stvoril svet, Adam dostal úlohu pomenovať všetky
zvieratá. Všetci máme svoje meno. Mená máme vyslovovať s úctou a mať ho
v úcte. Pozdrav, ktorým sa pozdravujú kresťania, ktorým sa budeme
pozdravovať aj my, vyslovíme úctivo, lebo pozdravujeme Božieho Syna.

ZÁVER
•

Modlitba
Svojimi slovami sa poďakujeme za spoločenstvo spolužiakov,
s ktorými budeme spolu v láske spoznávať Ježiša Krista.

• Domáca úloha
Naučili sme sa, že meno je dôležité, preto budem menom oslovovať
každého kamaráta a spolužiakov. Prezývky medzi nami nebudú mať
miesto.
Kresťanským pozdravom Pochválený buď Ježiš Kristus budem
pozdravovať svojich blízkych.

Ďakujem za pozornosť
Nemčíková

