


 Kognitívny cieľ 

Vedieť reprodukovať podobenstvo o márnotratnom synovi  

Pochopiť kresťanský pohľad na uznanie viny a odpustenie na 

podklade tohto podobenstva 

Osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia 

 

 Afektívny cieľ 

Stotoţniť sa s márnotratným synom hľadajúcim cestu návratu k 

otcovi 

Prijímať sviatosť zmierenia ako dar milosrdného Boha 

 

 Psychomotorický cieľ 

      Reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou 

      Pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie 

 

 



 Kľúčové pojmy: hriech, spytovanie svedomia, ľútosť, 

predsavzatie, sviatosť zmierenia, pokánie 

 

 Obsahový štandard:   hriech, cesta zmierenia medzi človekom a 

Bohom,  sviatosť zmierenia 

 

 Výkonový štandard:                                                                                                                             

Ţiak vie reprodukovať  podobenstvo  o márnotratnom synovi a 

milosrdnom otcovi  

      Jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu  

Osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia 

Prijímať sviatosť zmierenia ako dar 

Oceniť sviatostnú formu pokánia 

Pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie 

Podieľať sa na sviatosti zmiernia  

       



Komunikačné kompetencie 

Ţiak chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia –     

verbálne ho komunikuje 

 

Existenciálne kompetencie 

Je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu 

Uvedomuje si, ţe Boţia láska je silnejšia ako ľudské 

previnenia 

Vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia 

Je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia 

 

Interpersonálne kompetencie 

Vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou 

 



Obrázky - Guerrino Pera: 

1. Istý otec mal dvoch synov 

2. Mladší z nich opustil otca 

3. V ďalekom kraji premárnil  dedičstvo 

4. Ostal sám 

5. Zatúţil za otcom 

6. Otec mu vyšiel v ústrety 

7. Otec, uţ nie som hoden sa volať tvojím synom 

8. Otec mu všetko odpustil 

9. Znova v otcovom dome 

 

Čistý papier pre kaţdého ţiaka veľkosti A4 rozdelený po šírke na 

3 časti a po dĺţke na 6 častí 



 Metódy:  expozícia príbehu na obraze, rozhovor, stvárnenie 

príbehu pomocou ţivej tabule, výklad 

 

 Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná 

 

 Forma práce:  frontálna 



 





















 



 



 



 



 Dve pravdy v podobenstve 

 

 radostná pravda o láskavom a milosrdnom Bohu, ktorý túţi 

po návrate kaţdého hriešnika.  

 

 pravda o ceste zmierenia medzi človekom a Bohom. Podľa 

podobenstva musí byť súčasťou tejto cesty spytovanie 

svedomia, ľútosť, predsavzatie, sviatosť zmierenia ( 

vyznanie hriechov,  ľútosť, rozhrešenie) a pokánie – čiţe 

vďačnosť a snaha o nápravu toho, čo sa pokazilo. 



 



 Domáca úloha:  Kaţdý večer sa zamyslieť nad preţitým 

dňom, spomenúť si, kedy som sa nezachoval ako Boţie dieťa, 

oľutovať a porozmýšľať, ako by som sa mohol  vyvarovať  

takéhoto správania.  

 

 Modlitba:  

 Pane Jeţišu, ďakujem Ti za dar sviatosti zmierenia.  

 Osvieť môj rozum, aby som svoje hriechy spoznal.  

 Dotkni sa môjho srdca, aby som ich úprimne oľutoval. 

 Daruj mi odvahu a pokoru, aby som ich vyznal.  

 Posilni moju vôľu, aby som sa naozaj polepšil. 

 



 CESTA  DÔVERY 

Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre 2. ročník  ZŠ                       

Katolícke pedagogické a katechetické centrum , n. o.                                                               

Spišská Nová Ves, 2009 

 

 CESTA VIERY 

Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre 3. ročník  ZŠ     

Katolícke pedagogické katechetické centrum,  n. o.                                                   

Spišská Nová Ves, 2010 

 

 KURIKULUM   

predmetu náboţenstvo / náboţenská výchova pre základné školy, 

stredné školy, štvorročné gymnáziá a osemročné gymnáziá, dvojročné 

nadstavbové stredné školy                                                                                                    

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.                                                        

Spišská Nová Ves, 2010 

  



 

 

 

 

 

    


