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1. Dištančná úloha

Ročník :              prvý  

2.Téma  :            RODINA  - OHNISKO LÁSKY  
Obsahový Modlitba v rodine  - rozhovor rodiny 
štandard: s Bohom ( modlitba Otče náš ) 

Ciele vyučovacej hodiny :

Kognitívny cieľ:

Afektívny cieľ:

Psychomotorický cieľ:



Ukážka vyučovacej hodiny
Kresťanská modlitba

Kľúčové kompetencie

- Komunikačné

- Existenciálne

- Kultúrne

- Sociálne a interpersonálne

Kľúčové pojmy

- Rodina, komunikácia, modlitba, Otče náš



Výkonový štandard

- Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu 
komunikácie

- Definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom

- S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče 
náš

- Vyjadriť modlitbu vďaky (za rodinu, rodičov)



Priebeh vyučovacej hodiny

Úvod

1.Príbeh o priateľstve (Motivačné rozprávanie)

Dieťa má rozhodnúť, ktoré z postojov správania detí na obrázku vedú k obnoveniu priateľstva 

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie
Komunikačné kompetencie: Žiak volí primeraný, kreatívny spôsob 

komunikácie vzhľadom na situáciu



2. Rodina- spoločenstvo lásky

Komunikácia v rodine

Kognitívny cieľ: Porovnať vzťahy rodičov a detí
Kultúrne kompetencie: Žiak vníma dôležitosť a hodnotu 

rodiny



3. Modlitba

Afektívny cieľ: Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a 
ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom
Komunikačné: Dokáže kultivovane poprosiť, používa „ja“ odkaz



Hlavná časť
1.Môj priateľ Ježiš

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk komunikácie s Bohom
Existencionálne kompetencie: Žiak vie vyjadriť jednoduchú prosbu a 
vďaku adresovanú Bohu



2. Ježiš sa modlil

Ježiš sa sám modlieval a učil modliť sa druhých

Raz išiel Ježiš modliť sa. Keď 
skončil, povedal mu jeden z 
jeho učeníkov: „Pane, nauč 
nás modliť sa.“ Vtedy im Pán 
Ježiš povedal: „Vy sa modlite 
takto: Otče náš....“

(Lk 11,1-4)



3. Modlitba Pána 

Modlitba, ktorú nás naučil Pán Ježiš

Rozhovor syna 
s Otcom

Abba Otče

Modlitba v ktorej prosíme o chlieb

Chlieb náš každodennýDaj nám dnes



4. „Otče náš“ modlitba kresťanov

Otče náš, 
ktorý si na nebesiach

posväť sa meno tvoje

príď  kráľovstvo tvoje

Kognitívny cieľ: S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš
Existenciálne kompetencie: Žiak vie modlitbu Otče náš a 
jednoduchým spôsobom prepojí časti modlitby so svojim životom



buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi



a odpusť nám naše viny,

Chlieb náš každodenný daj nám dnes



ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.

Amen.

Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu chleba. Vnímať jednotlivé prosby modlitby 
Otče náš
Komunikačné kompetencie: Žiak dokáže kultivovane poprosiť, 
poďakovať  i odpustiť



Záver

1. Formovanie postojov
Hovoríme spolu

Zisti, kto s kým rozpráva

Afektívny cieľ: Uvedomiť si dôležitosť komunikácie s Bohom a komunikácie 
v rodine
Existenciálne kompetencie: Žiak vie sformulovať modlitbu vďaky (za 
rodičov, za rodinu)



2.  Farebná mozaika- Modlitba Pána

J E Ž I Š

K R I S T U S



3. Modlitba

Človek otvára okno svojho srdca slnku Božej 
lásky, keď sa modlí



Ďakujem za pozornosť


