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Štruktúra vyučovacej hodiny   
 
 
Vyučujúci: Mgr.Eva Malichová 
Škola : Gymnázium J.Papánka ,Vazovova 6, 811 O7 Bratislava 
Ročník: prvý 
Predmet: Katolícke náboženstvo 
Tematicky celok: Vzťahy a zodpovednosť 
Téma: Som jedinečný 
Kľúčové pojmy: počatie človeka a ochrana počatého života 
 
 
Ciele vyučovacej hodiny 
 
 
Kognitívny cieľ: Opísať a pomenovať miesto začiatku svojho ţivota, 
svojho jestvovania. Poukázať na dôsledky umelého prerušenia tehotenstva. 
 
Afektívny cieľ: Vnímať najdôleţitejší moment v ţivote človeka-počatie 
človeka. Oceniť najdôleţitejší okamih v ţivote človeka-počatie človeka. 
Ochrana počatého ţivota. 
 
Psychomotorický: S úctou a pokorou prijať tajomstvo vývinu dieťaťa v 
lone matky. Odmietnutie umelého prerušenia tehotenstva. 
 
 
Pomôcky: Obrazy znázorňujúce vnútromaternicový vývin dieťaťa-
prezentácia, obrazy, kartičky, sviečky. 
Sväté Písmo, dokument Evangelium vitae, skutočný príbeh. 
 
 
Metódy: diskusia, anketa, porovnávanie. 
 
Obsahový štandard: cesta k sebe- som jedinečný. 
 
Výkonný štandard: vysvetliť študentom, čo ho charakterizuje, čím  je 
jedinečný. 
 
 



Rozvoj kompetencii:   

Komunikačné kompetencie študenta: vedieť vlastnými slovami vyjadriť 

svoje vnútorné pocity , zapája sa do diskusie, neskáče do rečí, je schopný 

stíšiť sa. 

Kompetencie k učeniu sa: študent je otvorený pre tvorivé myslenie a 

prijímať nové poznatky. 

Kultúrne kompetencie: objavuje jedinečnosť človeka vo svojej originalite a 

hodnote. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: študent si uvedomuje hodnotu 

seba samého a kaţdého človeka uţ od jeho počatia, prijíma sám seba a 

kaţdého človeka. 

Existenciálne kompetencie: objavuje duchovný rozmer človeka. 

 

Úvod: Kto som - aká je moja hodnota, môj počiatok.  

Diskusná televízna relácia bola v plnom prúde. Útočili na poslanca, ktorý 

obhajoval právo počatého dieťaťa na ţivot. „Vo svete je názor, ţe počatý 

plod sa stáva diaťaťom aţ vtedy, keď sa mu začína vyvíjať mozgová kôra. 

Čo vy na to?“ 

Ozval sa pán z obecenstva: „ Som prekvapený, pani moderátorka, ţe ste 

tak rýchlo povedali, kto je človek a kto nie… Som odborník na genetické 

inţinierstvo a počas tých dlhých vedeckých skúmaní som nikdy také netvrdil 

jako vy. Očividne zaskočená moderátorka sa zmohla na vetu: „Vy ste 

veriaci, však?“ Pán sa usmial a povedal: „Neviem ako to súvisi s vedou, ale 

môţem vás potešiť, ţe mnohí moji neveriaci kolegovia tvrdia to, čo ja: 

„Človek je človekom od počatia…A odvtedy sa začne vyvíjať…Alebo si 

myslíte, ţe z plodu vznikne zvieratko?“ Veľka pravda bola povedaná 

jednoducho a trochu šokujúco. Kamera rýchlo snímala divákov. Na niekoho 

platí len metóda šoku… 

 



Hlavná časť: Môj počiatok ešte pred narodením. 

Prezentácia : 

Rozhovor so študentami:“Kto nás ochraňoval ešte keď sme boli pod srdcom 

našej mamy? Ako sa stalo,ţe sme sa narodili? Kto rozhodol, ţe budem 

dievča alebo chlapec, ţe nikto na svete nenájde rovnaké dieťa a kaţdý 

bude iný? „ 

Ţivot kaţdého z nás začína uţ v maminom lone, deväť mesiacov pred 

narodením. Človek dostáva jestvovanie cez lásku svojich rodičov. Dieťa je 

plod lásky rodičov. Začína ţiť, keď sa bunka mamy (vajíčko) spojí s bunkou 

tela otca(spermia). Je to najdôleţitejší moment v ţivote človeka: 

„POČATIE“ Kde od Boha dostaneme nesmrteľnú dušu. Rodičia 

spolupracujú s Bohom pri odovzdávaní ţivota. Uvedomuješ si tú veľkú 

hodnotu ţivota? Uvedomil som si aký som jedinečný, nenahraditelný a 

hodný ţivota? Boh nás miluje a sme stvorení na obraz Boţí. 

Tehotenský test“ obrazová prezentácia:“ 

-pomocou kartičiek  ANO, NIE -odpovedať na jednotlivé ukáţky 

-vytvorte 4 skupiny a skúste uhádnuť o ktorom veľkom človeku sa hovorí? 

Kto by neodovzdal svoje velké bohatstvo a posolstvo keby bol usmrtený, 

lebo interrupcia-umelé prerušenie tehotenstva je vraţda a nemal šancu na 

ţivot? Ktoré Boţie prikázanie sa tým porušuje? 

-vyhodnotenie práce v skupinkách a diskusia na danú tému. 

Sme jedineční a v kaţdej chvíli je ţivot darom od Boha, ktorí sme povinní 

v kaţdej situácii chrániť. 

Svate písmo nás utvrdzuje a povzbuzuje slovami: Lk 9,48-49 Jeţiš povedal: 

“Kto príjme toto dieťa v mojom mene , mňa, prijíma toho, ktorý ma 

poslal.“(Mk 9,37),(Mt 19,14-15) 

Mt 5,11- Neboj sa, ak ťa vysmejú- Duch Svätý iste pouţije tvoje slová, aby 

sa dotkol svedomia iných a teba poţehná podľa prísľubu. 



Dokument Evangelium vitae 91- Jan Pavol II napísal : „Obrana a ochrana, 

podpora ţivota nie je monopolom nikoho, ale je úlohou a zodpovednosťou 

všetkých.“ 

Najsmutnejšia vec pri počatí je predčasné ukončenie tehotenstva-

interrupcia, potrat. 

Svedectvo matky, ktorá podstúpila interrupciu, ţeny, ktorá pôsobí na 

ochranu počatých detí a ich matiek. Svoje svedectvo začala: „Nesmie sa 

zabíjať. Ani vtedy ak dieťa bolo počaté pri znásilnení, maloletosti. Ani 

vtedy, ak je ohrozený život matky.“(taká bola sväta Gianna B.Mollova). 

Mohla by som ukázať len svoje slzy a vyrozprávať svoj príbeh… 

Veľmi som ľutovala to, čo som urobila! Túţobne som chcela vrátiť čas! 

Všetko by som za to dala…Všetko. Nenašiel sa nikto, kto by mi povedal 

povzbudivé slovo, hoc len jedno…Bez problémov som našla lekára, 

peniaze…Asi som si v tej chvíli vypla svedomie. V noci sa ku mne vrátilo, 

čo som urobila. Snívalo sa mi, ako som nemluvňa pchala do záchodu a 

snaţila som sa ho spláchnuť. V nemocnici ho odhodia do odpadu-

postinterrupčný syndróm. Kaţdý, kto vykonal interrupciu alebo sa o ňu 

pričinil, potrebuje duchovné, ako aj psychicko-fyzické uzdravenie. Ako je to 

moţné? Iba prostredníctvom úplného sa odovzdania sa Kristovi a 

ponorením sa s dôverou do Jeho nekonečného milosrdenstva vo sviatosti 

zmierenia.  

Dokument Evangelium vitae73: „ Kristus nám skrze učenie Katolíckej církvi 

hovorí, ţe umelý potrat je preto zločinom, ktorý ţiadný ľudsky zákon 

nemôţe uznať za prípustný. Zákony, ktoré tak robia nielenţe vôbec neviaţu 

vo svedomí ale stavaju ich pred konkrétnu povinnosť postaviť sa proti nim 

na základe námietok svedomia.“ 

 

Aké sú konkrétne moţnosti pomoci na ochranu ţivota pred interrupciou?  

Je to: 

-utajený pôrod-adopcia 



-Hniezda nádeje: kde je moţné odloţiť dieťa bez právneho postihu 

-organizácie, ktoré sa venujú ochrane počatého ţivota a ţenám v núdzi: 

Fórum ţivota, Áno pre ţivot, Dom G.B.Mollovej. 

Fixácia učiva: /Zosumarizovanie, ujasnenie si nového učiva zopakovaním aj 

formou otázok,ubezpečiť sa či študenti porozumeli výkladu a cieľu danej 

látky/. 

Záver: 

Zadanie domácej úlohy: S úctou sa budem vyjadrovat a modliť za počaté 

dieťa. Mať povzbudivé slová pre ţeny, ktoré sa nachádzajú v ťaţkej situácii. 

Čo môţem ja urobiť pre záchranu ţivota? Získať svojím postojom a 

modlitbou aspoň jedného pre záchranu počatého ţivota.  

Vyhľadaj na internete, kde sa nachádza Hniezdo nádeje alebo organizácia, 

ktorá pomáha pri ochrane počatého ţivota.  

Záverečná modlitba za úctu k ţivotu: 

Boţe, darca ţivota, chválime ťa a zvelebujeme za to, ţe si nám dal velký 

dar ţivota. 

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich 

drahých zosnulých. 

Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou 

ešte skôr, ako sa mohli narodiť. 

Teba, najláskavejší Boţe, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto 

zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté diaťa usmrtiť, 

aby pochopili, ţe dieťa je tvoj dar, nie ich vlastníctvo. 

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri 

usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, 

Nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vţdy na strane ţivota. 

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo 

pravdy, aby spoznali hodnotu ľudského ţivota a mali ho v úcte. 



Dobrotivý Boţe, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s Tvojou pomocou, 

kaţdý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, 

vznešenosti a dôstojnosti ľudského ţivota, od počatia po prirodzený skon, a 

tak prispievali k šíreniu“evangelia ţivota“. 

Panna Mária, Matka Boţia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho 

Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkládáme v tejto modlitbe. Amen. 


