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1. Pravda ako hodnota 

2. Hľadanie pravdy o svete 

3. Hľadanie pravdy o sebe 

4. Ohlasovanie pravdy 

5. Konať v pravde 



 

 Boh – Stvoriteľ 

 Duchovné bytosti 

 Anjeli 

 Učenie Cirkvi 

 Viera 

 Modlitba 



  Kognitívny: Predstaviť si anjelov ako duchovné 
bytosti, ktoré stvoril Boh. Zdôvodniť ich poslanie a 
pôsobenie vo svete. 

 

 Afektívny: Vnímať dôležitosť existencie anjelov vo 
svete a v mojom živote. 

 

 Psychomotorický: Zhotovenie makety anjela strážcu 
a zostavenie modlitby k anjelovi strážnemu. 

 



- OBSAHOVÝ 

 kto sú to anjeli 

 ako môžeme s nimi 
nadviazať kontakt 

 akých anjelov poznáme 

 ako pôsobia anjeli 
v našom živote 

 

Žiak vie 

 s vierou prijať existenciu 
anjelov vo svojom živote 

 opísať anjela ako duchovnú 
bytosť 

 rozlíšiť pôsobenie dobrých 
a zlých anjelov vo svete 

 zostaviť vlastnú modlitbu 
k svojmu anjelovi 
strážcovi  

 

- VÝKONOVÝ 



 Osobnostné: Žiak vie o existencii anjelov vo svetle kresťanskej viery. 

 

 Sociálne: Žiak vie s pomocou anjela strážcu pomáhať svojim blížnym. 

 

 Komunikačné: Žiak vie vysvetliť, ako sa jeho život mení k lepšiemu, 
keď počúva svojho anjela strážcu. Správa sa ohľaduplne, pozorne 
a tolerantne. 

  

 Občianske: Žiak sa účinne zapája do diskusie, vhodne argumentuje, 
má pozitívny vzťah  

 ku zvereným úlohám. 

  

 Existenciálne: Žiak pomocou žalmu si uvedomuje svoju hodnotu, že 
je len o niečo menší od anjelov, objavuje Bohom stvorené duchovné 
bytosti – anjelov, vníma zodpovednosť za svoje správanie. 

 



Enviromentálna výchova 

                             Žiak vníma človeka 

  

 

a  anjelov  

 

 

 

                                                      ako súčasť prírody.  

                                                            Má k nim úctu. 

 



 Ročník:  šiesty 
   
 Názov vyučovacej hodiny: Anjeli ako Božie stvorenia 
   
 Pomôcky:  Sväté písmo, PC a dataprojektor, prezentácia 

o anjeloch, loptička, pracovný list – mapa pojmov, maketa 
anjela strážcu, nožnice a pastelky 

   
 Metódy:  práca so Svätým písmom, braimstorming, výklad, 

dialóg, mapa pojmov, práca s papierom, tvorba modlitby. 
   
 Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná 

 



ÚVOD: (5 min.) 

  

 1. Modlitba: Žalm 8 (viď. príloha č. 1) 
(existenciálne kompetencie) 

(prierezová téma: environmentálna výchova) 

  

 2. Braimstorming so žiakmi „Stvoril si ho len o niečo menšieho 
od anjelov,“ (Ž 8,6a) 

 na tabuľu napísať: „Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,“  

 vyzvať žiakov, aby povedali všetko, čo im napadne pri slove 
ANJELI 

 učiteľ zapisuje bez komentára na tabuľu jednotlivé výroky žiakov 

 

 



  

1.  Prezentácia o anjeloch – výklad  (20 min.) 

 

 Učiteľ pustí žiakom prezentáciu o anjeloch (viď. 
príhoha č. 2).  

 Učiteľ zobrazením jednotlivých slade z prezentácie 
vysvetľuje žiakom základné poznatky o anjeloch 

(kognitívny cieľ) 

 



2. Dialóg a mapa pojmov (7 min.) 

 

- poznámky – mapa pojmov (príloha č. 3) 

 učiteľ rozdá žiakom pracovný list, na ktorom bude znázornená 
mapa pojmov 

 s pomocou opakovacích otázok vyplývajúcich z prezentácie sa 
snažia so žiakmi dopĺňať mapu pojmov (dieťa, ktoré sa prihlási 
na odpoveď dostane najprv loptičku a po odpovedi ju hodí 
naspäť učiteľovi) 

  

o t á z k y: 

 - čo vieme o anjeloch ako o duchovných Božích stvoreniach? 

 - akých anjelov poznáme ako Božích poslov? 

 - čo vieme o padlých anjeloch? 

 - aké dôkazy máme, že anjeli existujú? 
(komunikačné a občianske kompetencie) 

 



3. práca s papierom (8 min.) 

  

 -učiteľ rozdá žiakom maketu anjela strážcu 

 (príloha č. 4) 

 - každý dá meno svojmu anjelovi strážnemu 

 - vyfarbí ho a vystrihne  

 -učiteľ vyzve žiakov, aby si svojho anjelika vzali domov 
a dali si ho niekde do izby na viditeľné miesto, aby im 
pripomínal, že sa majú modliť k svojmu anjelovi 
strážnemu. 

(psychomotorický cieľ) 

(sociálne kompetencie) 

 

 



 

Upevnenie a formovanie postojov 
 Učiteľ vyzve žiakov, aby prečítali doplnenú mapu pojmov ako 

zhrňujúce učivo o anjeloch. 
(výkonový štandard) 

Domáca úloha: 
 Žiaci si na domácu úlohu majú napísať vlastnú modlitbu 

k anjelovi strážnemu. 
  
 Zhodnotenie vyučovacej hodiny: 
  
 učiteľ vyzve žiakov, aby zhodnotili hodinu (čo sa im na hodine 

páčilo, čo sa dozvedeli nové, ako teraz vnímajú svojich anjelov 
strážnych...) 

  
 



  

Žalm 8 

Prezentácia o anjeloch 

Pracovný list – mapa pojmov 

Maketa anjela strážcu 
 

 



Žalm 8           Žalm 8 

1 Zbrojmajstrovi. Na nápev piesne        1 Zbrojmajstrovi. Na nápev piesne  

„Lis“. Dávidov žalm.                                                            „Lis“. Dávidov žalm. 

2 Pane, náš Vládca,                                                  2 Pane, náš Vládca,  

  aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!         aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 

  Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.                            Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. 

3 Z úst nemluvniat a dojčeniec         3 Z úst nemluvniat a dojčeniec  

  pripravil si si chválu                              pripravil si si chválu 

  naprotiveň svojim nepriateľom,            naprotiveň svojim nepriateľom, 

  aby si umlčal pomstivého nepriateľa.                              aby si umlčal pomstivého nepriateľa. 

4 Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,                   4 Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, 

  na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:                        na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: 

5 čože je človek, že naň pamätáš,                                      5 čože je človek, že naň pamätáš,  

  a syn človeka, že sa ho ujímaš?            a syn človeka, že sa ho ujímaš? 

6 Stvoril si ho len o niečo menšieho         6 Stvoril si ho len o niečo menšieho 

  od anjelov,                               od anjelov, 

  slávou a cťou si ho ovenčil                             slávou a cťou si ho ovenčil 

7 a ustanovil si ho za vládcu nad dielami                             7 a ustanovil si ho za vládcu nad dielami 

  tvojich rúk.                               tvojich rúk. 

  Všetko si mu položil pod nohy:           Všetko si mu položil pod nohy 

8 ovce a všetok domáci statok                              8 ovce a všetok domáci statok 

  aj všetku poľnú zver,             aj všetku poľnú zver, 

9 vtáctvo pod oblohou a ryby v mori         9 vtáctvo pod oblohou a ryby v mori 

  i všetko, čo sa hýbe po dne morskom                            i všetko, čo sa hýbe po dne morskom 

10 Pane, náš Vládca,                              10 Pane, náš Vládca,  

  aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!         aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 



 





Ďakujem za pozornosť 

 
V Bratislave 11.11.2011 


