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Žiadna ľudská láska neexistuje bez bolesti. 
I Božia láska dosahuje svoj vrchol v bolesti. 

Kríž symbolizuje lásku Boha k človeku 
i Božie utrpenie spôsobené ľudskou sebeckosťou. 

Pohľadom na kríž sme zasväcovaní do tajomstva božskej lásky. 
Pri kríži tušíme, že ani naša láska k Bohu 

sa nezaobíde bez bolesti, že vo chvíli, keď Boha milujeme, 
zároveň trpíme svojou obmedzenosťou. 

Keď nás láska otvára Bohu, tak to bolí... 
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ÚVODNÍK 
  
Milí priatelia v katechetickej službe, 
Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na 
nadchádzajúce pôstne obdobie vychádza 
zo slov listu Hebrejom: „Všímajme si je-
den druhého, a tak sa pobádajme k láske 
a k dobrým skutkom“ (Hebr 10, 24) 
Pápežovo posolstvo začína povzbudením 
k pozornosti a je veľavravné a podnetné 
pre katechetickú službu blížnym: „Začne-
me slovom, ktoré nás vyzýva, aby sme svoj 
zrak zamerali na druhého, v prvom rade na 
Ježiša, a aby sme si jedni druhých všímali 
a neboli nezúčastnení či ľahostajní voči 
osudu našich bratov a sestier.“ 
Mladí ľudia napriek všetkému, čo na nich 
dolieha a čo sa deje v ich vnútri, aké hod-
noty sú im ponúkané, majú v hĺbke srdca 
skrytú túžbu po blízkosti a pozornosti dob-
rého človeka. Človeka, ktorý ich bude urči-
tý čas sprevádzať na hodinách nábožen-
stva, bude pre nich živým svedectvom vie-
ry, kresťanského života a podelí sa s nimi 
o životné skúsenosti. 
Benedikt XVI. považuje za potrebné po-
vzbudiť k pozornosti voči bratom a ses-
trám, nakoľko „aj dnes mocne zaznieva 
Pánov hlas, ktorý každého z nás pozýva, 
aby prijal toho druhého. Aj dnes Boh od 
nás žiada, aby sme boli „strážcami“ svo-
jich bratov a sestier (Porov. Gn 4, 9) 
a nadväzovali s nimi vzťahy charakterizo-
vané vzájomnou starostlivosťou a pozor-
nosťou voči dobru druhého i jeho celkové-
mu dobru.“ 
Blízkosť a starostlivosť o našich blížnych 
sa môže realizovať aj cez zapojenie, prí-

pravu a účasť pri mimoškolskej činnosti. 
Napr. cez účasť v Biblickej olympiáde, 
výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mlá-
deže, korešpondenčnej súťaže poriadanej 
v rámci prípravy na Jubileum príchodu 
slovanských vierozvestov, zapojenie do 
pôstnej prípravy farnosti, cez liturgiu 
a pôstne pobožnosti krížovej cesty. Mate-
riály na inšpiráciu sa nachádzajú v Kate-
chetických ozvenách v časti Ako aktivizo-
vať. 
Všímať si dobro bratov a sestier znamená 
dbať predovšetkým o ich vieru. Nedostih-
nuteľným príkladom zjednotenia s Bohom 
cez vieru je Ježišova matka – Panna Mária. 
Ona stojí pred nami ako vzor nasledovania 
a odovzdávania viery. V pôstnom období 
máme pred očami jej tiché sprevádzanie na 
krížovej ceste. Celý jej život bol istým 
spôsobom katechézou a od chvíle prijatia 
Božej vôle, prijatia Krista do svojho živo-
ta, stala sa darom pre iných. Takýto postoj 
ma charakterizovať každého katechétu. So 
zápalom a so všetkou láskou a pozornos-
ťou voči zvereným deliť sa o svoju vieru 
a byť povzbudením vo viere pre druhých.  
V centre našej viery stojí Ježiš Kristus. 
Úlohou všetkých zainteresovaných  v kate-
chéze je viesť zverených k zjednoteniu 
s Bohom cez Ježiša Krista, ktorý je „obraz 
neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15). Poslanie 
môže naplniť iba ten, kto sám udržiava 
a rozvíja vzťah s Ježišom. Vedení týmto 
úmyslom na sklonku februára poriadame 
duchovné cvičenia a metodici v jednotli-
vých dekanátoch organizujú duchovné 
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obnovy. Mnohí využijete iné možnosti vo 
farnostiach, v exercičných alebo rehoľných 
domoch, aby ste prežili čas, ktorí poslúži k 
posilneniu vzťahu s našim vzorom a najvy-
šším učiteľom Ježišom Kristom. 
V závere pôstneho posolstva Svätý Otec 
pripomína potrebu svedectva lásky a ver-
nosti Pánovi. Svedectvo, ktoré nesmie 
chýbať v našej práci a činnosti. Je potrebné  
„nakaziť“ aj druhých dobrom, aby pocítili 

dôležitosť úsilia predbiehania sa v dobre, 
v službe a dobrých skutkoch (Porov. Hebr 
6, 10).   
 
Požehnanú prípravu počas pôstnych dní, 
požehnanú Veľkú noc a radosť zo služby 
šírenia radostnej zvesti o zmŕtvychvstaní 
vyprosuje  
      

 Viktor Pardeľ a všetci pracovníci DKÚ  
 

                                                    

INFO 
 
 2 % zo zaplatenej dane pre Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 
Vopred ďakujeme všetkým učiteľom, katechétom a ich rodinným príslušníkom i známym,  
ktorí ste sa rozhodli aj 2% z Vašich zaplatených daní podporiť dielo katechizácie a evanjeli-
zácie v našej diecéze. 
  
 Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva 
V každom školskom roku pripravujeme jeden termín duchovných cvičení pre učiteľov nábo-
ženstva. Tentokrát sa uskutočnia v termíne od 23.- 26. februára 2012 v Rehoľno-formačnom 
centre, sídlisko Západ, Sp. Nová Ves.  
 
 Biblická olympiáda – dekanátne kolá 
 V druhej polovici marca 2012 sa budú konať dekanátne kolá Biblickej olympiády. 
V tomto roku sa do nej zapojilo 84 základných škôl a 29 gymnázií a stredných škôl. Ďakuje-
me všetkým, ktorí zapájate žiakov do súťaže. V tomto roku prihlásili žiakov i mnohí učitelia, 
ktorí vyučujú prvý rok náboženskú výchovu. Povzbudzujeme Vás, aby ste využívali každú 
formu práce a aktivít, ktoré môžu prispieť k formovaniu zverených mladých ľudí.     
 
 Výtvarná súťaž – Biblia očami detí a mládeže 
Povzbudzujeme Vás zapojiť sa do uvedenej výtvarnej súťaže a zároveň prosíme o dodržiava-
nie propozícií, čo znamená, aby ste zasielali z každej kategórie iba víťazné práce a aby ste 
dodržiavali termín zasielanie výtvarných prác. Bližšie pokyny k súťaži nájdete na našej we-
bovej stránke www.dkuspis.sk.  
 
 Rada KBS pre rodinu zverejnila katechézy k stretnutiu rodín 

Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu zverejnila na svojej interne-
tovej stránke www.rodina.kbs.sk desať prípravných katechéz k VII. Svetovému stretnutiu 
rodín. Texty v slovenskom jazyku sa tematicky venujú trom oblastiam: rodine, práci a sviat-
kom. Ide o preklady oficiálnych textov Pápežskej rady pre rodinu vo Vatikáne. 

Predseda Rady KBS pre rodinu Mons. Milan Chautur v úvode k slovenskému prekla-
du katechéz odporúča kňazom, spoločenstvám, rodinám, aby tieto hodnotné podnety prijali 
ako príležitosť k prehĺbeniu života rodín a rodinných spoločenstiev vo farnostiach na Sloven-
sku a k dobrej príprave na slávenie VII. Svetového stretnutia rodín, ale aj vo všetkých diecé-
zach na Slovensku. 
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V      II. Svetové stretnutie rodín sa uskutoční tento rok v Miláne (od 30. mája do 3. 
júna). Informácie o prihlasovaní a formách účasti na ňom je možné nájsť na internetovej 
stránke Rady KBS pre rodinu (www.rodina.kbs.sk). 

Zoznam katechéz: 
1. Tajomstvo Nazareta 
2. Rodina dáva život 
3. Rodina prežíva skúšky 
4. Rodina oživuje spoločnosť 
5. Práca a sviatok v rodine 
6. Práca – zdroj pre rodinu 
7. Práca – výzva pre rodinu 
8. Sviatok – čas pre rodinu 
9. Sviatok – čas pre Pána 
10. Sviatok – čas pre spoločenstvo 

Zdroj: www.tkkbs.sk 
 

 
NESÚSTREDENÉ DIEŤA NA HODINE NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 
 
 Určite sa už  každý učiteľ  náboženskej výchovy stretol na vyučovaní s deťmi, ktoré sa zdali 
nezvládnuteľné. Často z nich má dojem, že neovládajú pravidlá slušného správania, a vyrušujú preto, 
aby provokovali učiteľa. Ak však problém pretrváva, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc, pretože 
takéto deti nie sú nevychované a hlúpe, práve naopak, väčšinou sú bystré, inteligentné a s veľkou fan-
táziou. Majú len problémy, ktoré treba brať do úvahy.  Čím ďalej, tým viac učiteľov náboženskej vý-
chovy sa musí vo svojej praxi zamyslieť, ako čo najefektívnejšie učiť a vychovávať takéto deti.  

Charakteristika ADHD 
 Diagnóza nazývaná ADHD (attention deficit hyperactivitydisorder) je porucha pozornosti 
spojená s hyperaktivitou. Zdeněk Matějček, významný český psychológ, uvádza, že je to súbor drob-
ných odchýlok od klasického, normálneho detského správania, pričom tieto odchýlky sú zrejme zalo-
žené v organizme dieťaťa (teda vo fungovaní jeho mozgu konkrétne centrálneho nervového systému) a 
nie sú výsledkom vonkajších vplyvov, napríklad nedostatočnej,  zlej výchovy alebo nezdravých pome-
rov v rodine.  

V prvom prípade je v popredí skôr nepozornosť, nesústredenosť, prudkosť v reakciách, výky-
vy v náladách a pod. V druhom prípade sú v prejavoch dieťaťa a zvlášť v jeho učení medzery, takže sa 
nemôže napríklad naučiť čítať (dyslexia) alebo počítať (dyskalkúlia) alebo písať(dysgrafia) atď. A 
nakoniec môže ísť o kombináciu dvoch predchádzajúcich, teda dieťa s oslabeným nervovým systé-
mom a k tomu ešte s nerovnomerným rozložením mentálnych funkcií. V súčasnosti má vplyv na 5 – 7 
% detí školského veku a vyskytuje sa 4 – krát častejšie u chlapcov.  

Hlavné prejavy správania  
- ľahká rozptýlenosť vonkajšími podnetmi 
- problémy s počúvaním a plnením príkazov 
- problémy so zameraním a udržaním pozornosti 
- problémy so sústredením sa na úlohu a jej dokončenie 
- nevyrovnané pracovné výsledky   
- vypínanie pozornosti, čo môže vyzerať ako zasnenosť 
- neporiadnosť 
- ťažkosti so samostatnou prácou 
- vysoká miera aktivity 
- agresívne správanie  
- malá sebaúcta a značná frustrovanosť 
 

ODBORNÝ PORADCA 
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Liečba syndrómu ADHD 
Stanovenie diagnózy ADHD je vždy v kompetencii odborného lekára – psychiatra, neurológa alebo 
psychológa. Mnohí rodičia však odmietajú diagnostikovanie dieťaťa, lebo majú  obavy z toho, že sa 
začne na neho pozerať ako na iné, nie normálne, majú obavy z toho čo povedia ľudia.  V liečbe syn-
drómu ADHD sa uvádzajú 2 prístupy: 
1. medicínsky prístup – používajú sa lieky posilňujúce psychickú činnosť, sústredenie pozornosti, 
znižujúce psychomotorický nepokoj a impulzivitu.   
2. psychologický prístup - psychoterapia – rôzne formy učenia a nácvikov, pôsobenie slovom, gestom, 
mimikou, a poradenstvo – dieťa resp. jeho rodičia dostávajú odborné rady, ako sa majú k problému 
správať.  
  
Dieťa v škole 
 V školskom veku začínajú pre dieťa s ADHD skutočné problémy, pretože stanovený rozvrh 
hodín od neho očakáva prispôsobivé správanie. Hyperaktivita, impulzívnosť a ťažkosti so sústredením 
môžu vážne poznamenať schopnosť dieťaťa učiť sa. Často  začína zaostávať za ostatnými spolužiakmi 
v triede. Ak zostane pozadu, je zvlášť ťažké znovu všetko dohnať, pretože sa nedokáže sústrediť tak 
dlho ako jeho spolužiaci. Prejavy v správaní dieťaťa s ADHD sa premietnu aj do vzťahu k ostatným 
deťom v triede, k rovesníkom a stretávajú sa s kritikou a odmietaním svojho okolia.  
 Často takéto deti menia školu dva – trikrát už počas prvých rokov školskej dochádzky. Ne-
diagnostikovaný ADHD školák často vôbec nie je schopný zúčastniť sa vyučovania dlhší čas. Získava 
presvedčenie, že nikdy nevie nič poriadne urobiť. Bez odbornej pomoci a pomoci zo strany učiteľa sa 
cíti vyčleňované, iné, uzavreté a nemilované.  

S. F. Riefová vo svojej monografii uvádza zaujímavé námety pre prácu so žiakmi s diagnózou 
ADHD a odporúča nasledovné:  
- učiteľ by mal byť informovaný o tejto poruche a jej príznakoch a vhodných pedagogických prístu-

poch, mal by vedieť rozpoznať, ktoré dieťa v triede trpí touto poruchou, 
- úzka spolupráca medzi učiteľmi a rodičmi,   
- tímová práca v spolupráci učiteľov, psychológov a špeciálnych pedagógov, 
- podpora zo strany vedenia školy na vytvorenie podmienok krátkodobého umiestnenia dieťaťa mimo 

triedy, účasť rodičov na vyučovaní, 
- pružnosť učiteľa, zainteresovanosť a ochota vynaložiť viac času a energie na to, aby takéto deti viac 

chápal a vedel im pomôcť.  
    Detský psychiater Ján Šuba odporúča pre dieťa dostatok pozornosti, aby získalo citovú istotu 

a dostatočné sebavedomie a ocenenie, aby získalo motiváciu byť zajtra lepším ako včera.  
 
Prístup učiteľa k dieťaťu počas vyučovacej hodiny 
- vytvoriť prehľadné a štruktúrované prostredie naplnené zrozumiteľnou komunikáciou, očakávania-

mi, jasnými pravidlami a stálym kontaktom s dieťaťom,  
- rešpekt k súkromiu a zachovanie dôvernosti, citlivý prístup učiteľa, ktorý problémové deti neponi-

žuje pred spolužiakmi,  
- pre dosiahnutie úspechu je často dôležité opustiť osvedčený spôsob prípravy na hodinu a hľadať 

nové cesty, používať tvorivé pútavé a interaktívne metódy, 
- viac času na splnenie úloh a menej domácich úloh,  
- usadenie do prednej lavice, tak učiteľ dieťa môže nenápadne sledovať a rozložiť obsiahle úlohy na 

niekoľko krokov, 
- osvojiť si určité gesto, napr. poklepanie po lavici, po pleci,  
- používať frázy typu: „Toto je veľmi dôležité“ na upriamenie  pozornosti, 
- vyučovania hodina by mala byť rozdelená na fázy, počas ktorých sa strieda aktivita s pasivitou,  
- dôležité je spätná kontrola, či dieťa danú tému pochopilo, 
- podpora a vedenie  k zvýrazňovaniu kľúčových slov a fráz, 
- umožniť pohyb prostredníctvom zbierania písomných prác, rozdávania papierov, pomôcok, zotiera-

nia tabule, prípadne dať inú výnimočnú úlohu. 
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Hodnotenie dieťaťa s ADHD 
- ocenenie toho, čím sa žiaci líšia od druhých a poskytovanie možnosti, aby ukázali svoje silné 

stránky, 
- pri priebežnom hodnotení používať rôzne formy hodnotenia, okrem slovného napr. hodnotenie 

bodmi, percentami, hodnotenie s uvedením počtu chýb, 
- pri hodnotení správania je efektívnejšie pozitívne hodnotiť dobré správanie ako trestať nežiaduce 

prejavy v správaní, 
- pri slovnom skúšaní skúšať kratšie a viackrát, pri písomnom teste je potrebné rozdeliť ho na viac 

kratších častí, 
- pri priebežnom hodnotení učebných výsledkov aj správania ako aj pri záverečnej klasifikácii klásť 

dôraz na motivačnú zložku hodnotenia.  

 Psychologička Eva Gajdošová upozorňuje, že prejavy ADHD sa stupňujú v období puberty, 
teda od 11 – 15 rokov, čo je najkritickejšie obdobie. Vtedy u dieťaťa nastávajú hormonálne zmeny 
a vplyvom hormónov sú deti výbušnejšie, plačlivejšie, citlivejšie, pričom u detí s ADHD je to ešte 
výraznejšie. Takéto dieťa má neadekvátne prejavy ako agresivita, sarkazmus na akékoľvek zmeny vo 
svojom okolí.  Neurologička Eva Malá varuje, že dieťa s neliečenou ADHD častejšie ako ostatné 
siahne po drogách, a je väčšie riziko, že sa vďaka svojej impulzívnosti zapletie do kriminálnych akti-
vít. Základom je preto vytvorenie vzťahu, v ktorom dieťa cíti, že učiteľ mu je oporou, kedykoľvek mu 
pomôže a môže sa naňho spoľahnúť v záťažových situáciách.  
Spoločenské a cirkevné povedomie a  pokrok v oblasti špeciálnej pedagogiky spôsobujú, že rodina, 
farnosť a škola môžu dnes takýmto deťom poskytnúť primeranú katechézu, na ktorú majú právo ako 
pokrstení a  ako povolaní k spáse. Výchova vo viere, do ktorej je zaangažovaná predovšetkým rodina, 
vyžaduje primeraný a človeku prispôsobený program, berie do úvahy výsledky pedagogického vý-
skumu a uskutočňuje sa v kontexte celkovej výchovy človeka. Osobitné požiadavky tejto katechézy 
vyžadujú od učiteľov špecifickú pripravenosť a robia ich službu ešte záslužnejšou. Každý pedagóg by 
mal vniesť do vyučovania náboženskej výchovy, okrem odbornej spôsobilosti, aj svoje osobné talenty, 
ktoré dostal od Boha, vložiť doň svoje srdce. Tak vytvorí na vyučovacej hodine príjemnú atmosféru 
lásky a porozumenia, kde deti budú cítiť, že sú prijímané a milované práve také, aké sú. 
Katechizmus katolíckej cirkvi usmerňuje učiteľov, aby pri odovzdávaní viery  prispôsobili vyučovanie 
mysleniu a chápavosti poslucháčov. (KKC, s. 12) Otcova láska, neustála prítomnosť Ježiša Krista 
spolu s jeho Duchom vzbudzujú dôveru, že každý človek, čokoľvek by ho obmedzovalo, je schopný 
rásť vo svätosti.  
Farská katechéza aj školské vyučovanie náboženstva berie do úvahy vnútorný svet človeka, jeho túžby 
a potreby. Preto možno v každom dieťati vidieť „Božiu roľu“ (1 Kor 3,9), ktorého nemožno odsudzo-
vať, ale v nádeji zušľachťovať.  
 
Použitá literatúra:  
Kongregácia pre klérus: Všeobecné direktórium pre katechizáciu. SSV, Trnava, 1999. 
RIEFOVÁ, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Portál, Praha, 2010.  
MUNDEN, A., ARCELUS, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Portál, Praha, 2010.  
www.adhd.sk  
Michael, M. a kol.:  Jak řešit problémy dětí se školou. Praha, Portál, 1997. 
Ronenová, T:  Psychologická pomoc dětem v nesnázích. Praha: Portál, 2000.  

 
                                                                                                     spracovala  Jana Pojezdalová  
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NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHOM  
 

Všeobecné direktórium pre katechizáciu  vychádza z toho, že každé kresťanské spolo-
čenstvo považuje fyzicky, mentálne alebo inak postihnuté osoby, a najmä nedospelé, za oso-
bitne obľúbené u Boha. Pokrok v oblasti špeciálnej pedagogiky, ale aj silnejšie cirkevné 
a spoločenské povedomie spôsobuje, že aj týmto osobám možno poskytnúť primerané nábo-
ženské vzdelávanie nielen v rodine, farskom spoločenstve, ale aj v školskom prostredí. Vý-
chova vo viere mentálne postihnutých žiakov si vyžaduje primeraný a prispôsobený program, 
využíva výsledky pedagogického výskumu v oblasti špeciálnych pedagogických vied 
a uskutočňuje sa v kontexte celistvej výchovy človeka. Spôsob práce s mentálne postihnutými 
má svoje osobitné požiadavky a vyžaduje od pedagógov aj primeranú špecifickú prípravu 
a vzdelanie. 

Metódy edukácie mentálne postihnutých jedincov by mali spĺňať požiadavku špecific-
kosti. Okrem špeciálnych metód sa však uplatňujú aj metódy všeobecné a modifikované. Úlo-
hou týchto špeciálnych metód je zabezpečiť dosiahnutie stanovených edukačných cieľov 
a uspokojenie edukačných potrieb mentálne postihnutých. Odborníci uvádzajú tieto špeciálne 
metódy vo výchovno-vzdelávacom procese mentálne postihnutých: 

 metóda viacnásobného opakovania informácie 
 metóda nadmerného zvýraznenia informácie 
 metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácie 
 metóda intenzívnej spätnej väzby 
 metóda pozitívneho posilňovania 
 metóda individuálneho prístupu 
 metóda programového vyučovania a animácie 
 metóda striedania aktivít a relaxácie. 

Špeciálni pedagógovia stoja pred úlohou výberu čo najoptimálnejších špecifických 
edukačných metód a postupov. Pri hľadaní optimálnych metód  sa nesmie zabúdať na dôklad-
nú špeciálnopedagogickú diagnostiku ako aj poznanie rodinného prostredia jednotlivca. Špe-
ciálny pedagóg musí zohľadňovať nielen osobitosti vyplývajúce z mentálneho postihnutia, ale 
aj možnosti a schopnosti jednotlivca, jeho nedostatky, problémy a neschopnosti pri osvojova-
ní si obsahu edukácie. Pri výbere vhodnej metódy nesmie zabúdať ani na optimálne využíva-
nie edukačných a iných špeciálnych pomôcok vhodných pre mentálne postihnutého. 

Okrem špeciálnych metód môže pedagóg využívať aj tradičné princípy primeranosti, 
názornosti, sústavnosti, uvedomenosti a aktivity, trvácnosti a jednotnosti. Niektorí autori 
k nim priraďujú aj princíp hyperemocionalizácie – posilňovanie „osobných citov“ a citového 
prežívania u postihnutých. 

Nezastupiteľnú úlohu v edukácii mentálne postihnutých zohrávajú špeciálne pomôcky, 
materiálne a technické prostriedky, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú efektivitu vyu-
čovacieho procesu. Často sú potrebné aj špeciálne úpravy fyzického prostredia, zvlášť ak sa 
jedná o jednotlivcov s pridruženým telesným postihnutím. 

 Nakoľko pedagóg pracuje s malou skupinkou detí, môže si plánovito vytvoriť prostre-
die, ktoré uľahčí deťom nadobúdanie praktických zručností, pozorovanie, praktické overenie 
a uplatnenie toho, čo sa práve naučili. Doporučuje sa kombinovať dopredu pripravené aktivity 
i spontánne príležitosti a tak vytvárať vhodné prostredie pre vzájomné poznávanie, ktoré 
v malých deťoch podnecuje rozvoj zmyslu pre kamarátstvo, súcit, spoluprácu a prívetivosť. 

 Všetky uvedené metódy a princípy využívané v pedagogickom procese žiakov 
s mentálnym postihom vyžadujú od učiteľa okrem vnímania svojho učiteľského pôsobenia 
tiež vnímanie dôležitosti poslania katechizácie a evanjelizácie i v špecifickom prostredí.  

 
Spracovala: Viera Súkeníková  
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AKTIVITY NA PÔSTNE A VEĽKONOČNÉ OBDOBIE 
 
Veľkonočné slniečko 
Veková kategória: primárne vzdelávanie 
Cieľ:  

- uvedomiť si význam a hĺbku Ježišových slov: „Ja som svetlo sveta“ 
- umožniť žiakom prežitie veľkonočnej  radosti  
- umožniť žiakom spolupracovať, radiť sa  

Forma práce: individuálna, spoločná 
Pomôcky:  biely baliaci papier alebo výkres A3 pri spoločnej forme práce, výkres A4 pri in-
dividuálnej forme, biele klasické sviečky, vodové farby 
 
Krátka úvaha:   
Keď Židia putovali púšťou z Egypta do Zasľúbenej zeme, Boh ich sprevádzal a viedol na ceste. Počas 
dňa ho videli v podobe oblaku, v  noci v podobe ohnivého stĺpa – svetla. Pán Ježiš  o sebe povedal: 
„Ja som Svetlo sveta ...!“ Znamená to, že chce byť Svetlom na našich životných cestách.  
Svetlo v živote človeka je dôležité a veľmi potrebné. Svetlo nenadáva, nenúti, neprehovára, ale presve-
cuje. Bez svetla je život  ťažký, ba nemožný. Určite i nevidiaci ľudia to majú v živote ťažšie ako tí, ktorí 
vidia. Ale podobne môžu byť na tom aj vidiaci, keď sú  bez svetla.  Keď Ježiš vyslovil tieto slová 
o sebe, chcel povedať, že žiť bez neho, znamená byť bez svetla, žiť v tme. My sme kresťania. Slovo 
kresťan znamená druhý Kristus. Máme byť ako Ježiš  - svetlom pre ľudí, ku ktorým prichádzame: v 
škole, na ihrisku, v kine, medzi kamarátmi, vo farnosti, doma. 
Prinášať svetlo ľuďom okolo nás znamená milovať ľudí a robiť im dobre: pomáhať im, podeliť sa, 
porozprávať sa, pomodliť sa za nich, ísť na sv. omšu – oslavovať Boha, poslúchať rodičov, učiteľov, 
byť im vďačný, potešiť trpiacich, pomôcť im, navštíviť chorých, starých, plniť si svoje povinnosti, byť 
usilovný.  
 
Na začiatku pôstneho obdobia si pripravíme biely baliaci papier alebo výkres. Umiestnime ho 
na nástenke alebo na inom mieste tak, aby mal k nemu prístup každý žiak. Počas celého pôs-
tneho obdobia za každý dobrý skutok, vykonaný s láskou sviečkou nakreslíme na neho pla-
mienok. Počas pôstneho obdobia sú tieto skutky ukryté. Žiaci sú v očakávaní, koľko dobrých 
skutkov vykonali. Odhalíme to poslednú hodinu pred veľkonočnými  prázdninami alebo po 
sviatkoch na prvej spoločnej hodine, keď sa delíme zážitkami z prežitej Veľkej noci.  Žiaci si 
sadnú do kruhu a dvoch z nich poprosíme, aby baliaci papier z nástenky dali na pripravené 
miesto (na zem alebo na spojené lavice). Môžeme sa s nimi ešte porozprávať, ako sa im dari-
lo, čo im robilo ťažkosti a koľkokrát asi nakreslili plamienok. Krátko vysvetlíme, že naše 
skutky sú svetlom pre iných. Jeden skutok je malým svetlom – plamienkom, ale viac skutkov 
môže byť slnkom pre iných. A my si teraz urobíme z týchto našich skutkov slnko tak, že po-
čnúc od stredu budeme maľovať vodovými farbami kruhy. Začneme oranžovou a postupne 
prejdeme do žltej farby.  
Nanesením farieb sa zvýraznia naše dobré skutky – plamienky a pred nami sa objaví  žiariace 
slnko, ktoré symbolizuje veľkonočné svetlo – Ježiša. Tak ako sa rozžiarili plamienky pred 
nami, tak žiaria naše vykonané dobre skutky pred ľuďmi. 
 
Túto techniku môžeme použiť aj v téme Veľkonočné tajomstvo. Sviečkou nakreslíme  pôstne 
symboly (kríž, tŕňovú korunu, kópiu, klince, kvapky krvi a pod.) a symboly vzkriesenia (veľ-
konočnú zástavu, symbolickú kresbu vzkrieseného Krista, otvorený hrob so žiariacim svetlom 

AKO AKTIVIZOVAŤ 
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a pod.). Pôstne symboly vymaľujeme tmavými farbami (odtiene modrej, fialovej) a symboly 
vzkriesenia svetlými farbami (odtiene oranžovej a žltej).  
 
Dieťa s baránkom  
Veková kategória: primárne vzdelávanie 
Cieľ: konať dobro pre iných a vážiť si dobré skutky iných. 
 

Na biely výkres podľa  nižšie uvedeného vzoru obkreslíme dieťa 
s baránkom a nalepíme ho na dostatočne veľký farebný papier. Plagát 
umiestnime na mieste, ktoré je dostupné pre všetkých žiakov. Počas 
pôstneho obdobia si žiaci vystrihujú tenké prúžky papiera, napíšu naň 
svoj vykonaný dobrý skutok, natočia na ceruzku. Potom pomaly 
stiahnu z ceruzky a koniec  stočeného papierika nalepia na baránka. 
Takto vlastne vyrábame „baránkovú“ vlnu. Vytvárame symbol. 
Hľadáme predobrazy v Starom zákone a postupne sa zamýšľame nad 
tým, že Ježiš je Baránok, ktorý sa za nás obetoval. Zopakujeme si 
slová zo sv. omše, kde sa hovorí, že Ježiš je Boží Baránok.    
 
 

 
Paškál  
Veková kategória: primárne vzdelávanie 
Cieľ: konať dobro pre iných a vážiť si dobré skutky iných. 

Žiakom vysvetlíme, že svieca symbolizuje zmŕtvychvstalého Pána Ježiša, 
ktorý o sebe povedal: „Ja som svetlo sveta“. Svieca má 40 plamienkov –  
symbolizuje 40 dní pôstu. Každý žiak môže vymaľovať plamienok, ak 
v tento deň urobí skutok lásky k blížnym. Veľkosť plamienka bude vyjad-
rovať veľkosť našej lásky a námahy vynaloženej na vykonanie dobrého 
skutku. Počas Veľkej noci si sviecu domaľujú a prinesú na najbližšiu hodinu 
po veľkonočných sviatkoch. Porozprávame sa o tom, ako sa nám darilo ro-
biť dobré skutky, žiakov pochválime alebo urobíme výstavku.    
                                        

Spracovala: Božena Nemčíková - podľa námetov: Prežívame liturgický rok 2  
 
 
TVORIVÉ PÍSANIE 
 
Chvála stvorenia (haiku) 
Haiku je to jedna z najpopulárnejších foriem tradičnej japonskej poézie. Neobsahuje rým, ale 
skladá sa z lyrických trojveršov s počtom slabík 5-7-5. Reflektuje prírodné javy, klimatické a 
geografické, flóru a faunu, človeka. Tvorivé písanie možno využiť ako chválu Boha za rôzne 
časti roka i v rámci liturgického roka.  
Napr. 

Starý rybník bol 
žabička doň skočila 
či len zažblnkol. 
 
Pôstna doba je 
každým rokom nanovo 
čas na pokánie. 
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Štvorveršie  
Skladá sa zo štyroch veršov (prvý verš A, druhý verš B, tretí verš C) podľa nasledujúcich 
možnosti rýmu: 
AABB, ABAB, ABBA, ABCB. 
Možno použiť ako tvorivé písanie, charakterizujúce ľudí veľkej viery, napr. život Matky Te-
rézie alebo bl. Jána Pavla II. a pod. 
Napr. (AABB)  

Matka Tereza pomáhala biednym 
a svoj život takto urobila plným.  
Delila sa láskou Božou 
so všetkými, s tebou, so mnou.  

  
Lampión 
Lampiónová báseň znamená vytvoriť 5 veršovú báseň, pričom prvý verš má jednu slabiku, 
druhý 2, tretí 3, štvrtý 4 a piaty opäť jednu. K tvorbe básne možno použiť vetu zo Svätého 
písma: Napr. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho 
verí, nezahynul, ale mal život večný.   
 Boh 

Ježiš  
Vykúpenie 
Všetkých ľudí 
dar  

Preložila: Klára Soľanová (100 pomysłov dla ka  
techetóv, wydawn.św.Stanisława 2007)  

 
 
 
OBRAZOVÁ PRÍLOHA K VYSVETĽOVANIU LITURGIE VEĽKONOČNÉHO 
TROJDNIA 
 
Zelený štvrtok (Ex 12,1-8,11-14; Jn 13,1-15; umývanie nôh, odnesenie Eucharistie; rozjímanie nad 
opustenosťou Ježiša v Getsemanskej záhrade)  
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Veľký piatok (obrad uctievania kríža)   

 
 
 



© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2012 
 

 

12 

Biela sobota (poklona krížu a návšteva Kristovho hrobu; večer vigília: požehnanie ohňa, zapálenie 
paškálu, sprievod svetla a chválospev Exultet) 

   

       
 
 
Biela sobota (Bohoslužba slova – starozákonné a novozákonné čítania) 
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1. čítanie Gn 1,1-2,2  (obr. 1) 
2. čítanie Gn 22,1-18 (obr. 2) 
3. čítanie Ex 14,15-15,1 (obr. 3) 
4. čítanie Iz 54,4-14 (obr. 4) 
5. čítanie Iz 55,1-11 (obr. 5) 
6. čítanie Bar 3,9-15.32-4,4 (obr. 6) 
7. čítanie Ez 36,16-17a,18-28 (obr. 7) 
Novozákonné čítanie Rim 6,3-11 (obr. 8) 
Evanjelium Mt 28,1-10 (obr. 9)  
 
 
 
 
 
 

Biela sobota (Udeľovanie sviatosti krstu a obnova krstných sľubov) 

  
 
Veľkonočná nedeľa (evanjelium Jn 20,1-9; obetný stôl, stôl v rodine ako miesto stretnutia) 

 
Zdroj: Katechetické listy olomouckej arcid. č.4 2004/05, č. 4 2005/06  
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KRÍŽOVÁ CESTA PRE DETI – „PREDSAVZATIA“ 
 

Detí stoja počas celej krížovej cesty pri jednotlivých zastaveniach a v rukách držia ve-
ci, ktoré sú v texte označená ružovou farbou. Po prečítaní jednotlivého zastaveniach ich od-
niesli pred oltár a tam všetky “predsavzatia” zostali do konca sv. omše. 

Táto krížová cesta môže byť pre mnohých inšpiráciou aj do budúcnosti. 
 
Pán Ježiš je odsúdený na smrť - Botasky 

Pilát ťa odsúdil na smrť, neprávom ťa odsúdil na smrť za moje hriechy. Odsúdil ťa 
preto, že ja tak často odsudzujem mojich spolužiakov, kamarátov. Odsudzujem ich, lebo ne-
majú coolové oblečenie, značkové botasky, drahý mobil. 
Chceme sa, pre toto tvoje odsúdenie, zrieknuť aspoň počas Pôstu vysmievania, posudzo-
vania a odsudzovania svojich kamarátov.   
    
Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia - Učebnica 

Pane Ježišu, ty ochotne berieš na svoje plecia kríž, ktorý predstavuje moje hriechy.  
Aj my chceme prijímať bez  šomrania naše kríže. Pre nás je často najväčším krížom 
naša škola. Preto sa chceme cez tento Pôst poctivo  pripravovať do školy a plniť si 
s láskou všetky úlohy. 
 
Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom - Kríž 

Pane, začína tvoja cesta s krížom, ktorá bude pre teba určite veľmi ťažká a namáhavá. 
Vidím, že už teraz nevládzeš. 
Chceme, Pane, ísť s tebou, aby si nezostal sám. Preto naším predsavzatím na Pôst bude 
pravidelná účasť na krížovej ceste. Chceme ti tým ukázať, že nám je ľúto, že si pre nás 
padol. 
 
Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou - Hubka 

Pane Ježišu, stretáš sa so svojou mamkou. Je to pre teba vzácna chvíľa. Určite ti jej 
pohľad a pohladenie pomoholi. 
Preto si aj my chceme dať záväzok: viac pomáhať svojim mamkám, aby sme im robili 
radosť každý deň a tým aj tebe pomáhali s krížom. 
 
Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž - Diaľkové 

Pane Ježišu, už nevládzeš, si veľmi unavený, ale našiel sa človek, ktorý ti pomôže. 
Ako dobre, že tam Šimon bol, že nepozeral doma telku. Ani my nevidíme to dobré, čo môže-
me urobiť pre našich blížnych, keď sedíme pred televízorom.    
Naše predsavzatie na Pôst bude: pozerať menej televíziu, aby sme videli, kde treba po-
môcť. 
 
Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku - Sv. písmo 

Veronika ti, Ježišu, podáva svoju šatku a ty jej na ňu krvou maľuješ obraz svojej tváre. 
Aj pre nás si nechal svoj obraz. Môžeme ho nájsť vo Svätom písme.  
Pane Ježišu, pomôž nám počas Pôstu častejšie „hľadieť“ na tvoju tvár a to tak, že bu-
deme čítať Sväté písmo. 
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Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom - Cukríky 
Môj Ježišu, opäť padáš, opäť si na zemi a nevládzeš vstať. Ja viem, že je to preto, že 

často nepočúvam a aj preto, že som mnoho ráz sebecký. 
V Pôste sa chceme zriekať cukríkov, ktoré máme tak rady. Chceme ti touto našou obe-
tou podať ruku a pomôcť ti vstať.   
 
Pán Ježiš napomína plačúce ženy - Sv. ruženec 

Ježišu, ty si povedal ženám: „Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi 
deťmi.“ Možno tomu nerozumeli, prečo to hovoríš. 
Ale my vieme, a preto nebudeme oplakávať tvoje bolesti, ale chceme sa radšej v Pôste  
viac modliť svätý ruženec.  
 
Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom - Čokoláda 

Pane, si už skoro tam, už vidím koniec tejto hroznej cesty. No ty si už veľmi zoslabnu-
tý. Znova si spadol. Nerád (nerada) ťa vidím ležať v prachu.  
Preto ti obetujeme počas celého Pôstu našu neprekonateľnú chuť na čokoládu. Zrieka-
me sa čokolády, ktorá nám dáva energiu a posielame ju tebe, aby si vstal. 
 
Pánu Ježišovi zvliekajú šaty - Slová 

Pane Ježišu, konečne si to dokázal, už si hore. No, tí ľudia ťa vyzliekli, vysmievajú sa 
ti a škaredo nadávajú. Určite ti veľmi ublížili.  
Naše predsavzatie na Pôst bude náročné, ale chceme sa z lásky k tebe zriekať nadávok 
a škaredých slov, ktoré ubližujú našim blížnym. 
 
Pána Ježiša pribíjajú na kríž - Myška 

Pane, muselo to poriadne bolieť, keď ťa takého doráňaného ešte pribili na kríž. Uve-
domujem si, že keby som sa ja viac snažil(a) byť dobrým (dobrou), nemuselo ťa to tak bolieť. 
Celý Pôst sa chceme zriekať času stráveného pri počítači, internete a počítačových 
hrách.  
 
Pán Ježiš na kríži zomiera - Kalich  

Ježišu, z lásky ku mne si zomrel na kríži. Bola to veľká obeta, ktorej celkom ešte ne-
rozumiem. 
V pôstnom čase si chceme dať predsavzatie, že budeme každý deň chodiť na svätú om-
šu, kde sa ty stále obetuješ za nás, aby sme pochopili to veľké tajomstvo tvojej lásky. 
 
Pána Ježiša skladajú z kríža - Zrkadlo 

Pane Ježišu, aký zničený si musel byť, keď ťa zložili z kríža. Tvoje telo úplne zohavili 
a zničili. Pre naše hriechy si obetoval všetku krásu svojho tela. 
Preto aj my chceme, nielen počas Pôstu, menej myslieť na svoju krásu a výzor a viac 
času venovať tebe.  
 
Pána Ježiša pochovávajú - CD 

Pane, vkladajú ťa do hrobu. Nechávajú ťa tam, aby si sa v tichu pripravil na svoje 
slávne zmŕtvychvstanie. 
Aj my sa chceme počas Pôstu v tichu pripraviť na Veľkú noc, preto sa zriekame hudby, 
ktorá nás oberá o ticho.   

Zdroj: www.sestrysvkriza.sk 
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PÔSTNE PÁSMO – KTO ZABIL PÁNA? 
 
Všetci: Kto zabil Pána? 
Rozprávačka: Kto zabil Pána?? 
Všetci: Kto zabil Pána??? 
 
Žoldnier (s kópiou): Ja, žoldnier, som ho zabil sám. 
Kde? Na golgotskom kríži, tam! 
Ku krížu som ho pribil vtedy, 
tam vydýchol on naposledy. 
Možno bol celkom bez viny. 
Mňa nezaujímajú príčiny. 
Mne stačí, že bol rozkaz daný 
a hneď je presne vykonaný. 
Robím, čo prikázané je. 
Kto mi to teda zazleje 
Vinný som nie ja, lež zlá chvíľa, 
Ktorá sa vtedy rozhostila. 
 
Rozprávačka: A kto dal na to rozkaz? 
 
Pilát: Ja, Pilát, som ten rozkaz dal, 
lebo sa robil, že je kráľ. 
Bol síce človek spravodlivý, 
ale nemohol zostať živý, 
bo cisára by ohrozil, 
nové kráľovstvo založil. 
A tak bol spôsob jediný, 
že musel zomrieť nevinný. 
Je to už taká tragika, 
že niekdy vinný uniká 
a že nevinný trpieť musí 
a viacej ako vinný skúsi. 
 
Rozprávačka: A kto žiadal, aby bola vyliata jeho krv? 
 
Zástup: My, zástup, sme to žiadali, 
o jeho smrť sme volali. 
Ukrižuj, ukrižuj ho len, 
bo zločinec je človek ten! 
 
1. chlapec: Nechceme jeho prepustenie, 
nech viacej medzi nami nie je.  
 
Dievča: Barabáš nech je prepustený! 
A On? On nech je popravený! 
 
2.chlapec: Nesplnil naše veľké plány, 
že proti Rímu pôjde s nami. 
Vraj od hriechu len vyslobodiť chcel…  
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Všetci naraz: Ktože by teda za ním cnel? 
 
Rozprávačka: A kto naplánoval jeho smrť? 
 
Kaifáš: Ja, Kaifáš, som to učinil, 
lebo sa veľmi previnil. 
Robil sa pravým Božím Synom. 
Také rúhanie bolo pri ňom! 
Veď to by potom znamenalo, 
že Mojžiš je už teraz málo, 
že nové zákony už platia… 
Mohli sme toto prijať, bratia? 
Musel som rúcho roztrhnúť, 
na Neho vinu uvrhnúť. 
Nové poriadky nechceme, 
v starých sa kochať budeme! 
 
Rozprávačka: A kto ho zradil? 
 
Judáš: Ja, Judáš, som ho zradil, priznám. 
Malo to predsa veľký význam, 
aby bol burič odhalený 
a Jeho vplyv bol zabrzdený. 
Tak vtedy na tú vec som hľadel. 
Však potom, keď sa pohla hriadeľ, 
som pochopil, že vec je iná, 
že zradil som Božieho Syna. 
Nechcem tých tridsať strieborných, 
bo Jeho krv vyteká z nich. 
To, čo som spravil, zlé je, znám, 
nad sebou ortieľ vykonám… 
 
Rozprávačka: A kto Ho zaprel? 
 
Peter: Ja, Peter, som ho zaprel veru, 
lebo som mal len malú vieru. 
Keď Pán bol bitý, pľuvaný, 
nechcel som s Ním byť spútaný. 
Myslel som: je to chyba malá, 
aby čo len za slovko stála. 
A tak sa jazyk zarieka: 
Ja neznám toho človeka! 
Však Jeho pohľad, ktorý ma stretol, 
trpkú výčitku do duše vmietol. 
Plačem nad svojou slabosťou, 
spomínam na to s ľútosťou. 
 
Rozprávačka: A kto niesol Jeho kríž? 
 
Šimon Cyrenejský: Ja, Šimon, človek z Afriky, 
som niesol kríž ten veliký. 
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Na pleciach Krista predtým bol, 
naraz sa na mne ocitol. 
I to sa totiž niekdy stáva, 
že telo trpí, keď lká hlava. 
Tak proti svojej vlastnej vôli 
dostal som sa do kríža školy. 
A predsa neľutujem toho, 
bolo mi za to dané mnoho: 
pod krížom Pánovým som stál, 
kde on i za mňa umieral 
 
Rozprávačka: A kto zostal pri ňom do konca? 
 
Mária: Ja, matka jeho, Mária, 
keď kat ho na kríž pribíjal, 
som na Golgote stála tam, 
a čo sa dialo, dobre znám. 
To mojou dušou prešiel meč, 
od žiaľu stratila som reč. 
Ako mi mohlo vtedy byť, 
či vie to niekto pochopiť? 
Nie, nemohla som odísť vtedy, 
bolo to predsa naposledy, 
čo mala som ho živého, 
ach, Syna svojho milého. 
 
Rozprávačka: A kto ho pochoval? 
 
Jozef z Arimatie: Ja, Jozef z Arimatie, 
môj hrob v záhrade skrytý je. 
Do neho som ho pochoval, 
veď za mňa život daroval. 
A tam, kde ja som ležať mal, 
tam ležal on, on slávy Kráľ. 
A to je nádej, ktorú mám, 
že ak sa raz dostanem tam, 
kde ležal on namiesto mňa, 
dočkám sa víťazného dňa, 
keď aj môj hrob raz otvorí, 
jak v Písme o tom hovorí. 
 
Rozprávačka: A kto ho videl vzkrieseného? 
 
Mária Magdaléna: Ja, Mária Magdaléna, 
som bola tá prvá žena, 
čo zjavil sa mi vzkriesený, 
môj Pán a Majster milený. 
Keď tak v záhrade bezradne stojím, 
On oslovil ma menom mojím 
a prikázal mi zvestovať, 
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že sa môžeme radovať, 
lebo moc smrti porazil, 
nad hrobom slávne zvíťazil. 
Nuž spievajme mu pieseň chvál, 
že Ježiš Kristus z mŕtvych vstal. 
 
Rozprávačka: A čo to všetko znamená? 
 
Žoldnier: Stala sa veľká premena! 
 
Pilát: Ten, čo bol ľuďmi umučený, 
je zasa živý, povýšený. 
 
Kaifáš: Už na pravici Otca je 
 
Jozef z Arimatie: a odtiaľ mocne kraľuje. 
 

Pôstne pásmo Kto zabil kráľa môže byť súčasťou pôstnej akadémie.  
Autor: Igor Kišš 

 
 

KATECHETICKÉ NÁMETY 
 
Názov rozširujúcej témy: Pokúšanie Ježiša na púšti  
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ a SŠ 
 
Ciele:  
KC: Vedieť rozlíšiť medzi pokušením a hriechom.  Navrhnúť spôsob prekonania pokušenia. 
Špecifikovať prostriedky, ktorými sa stávame odolnejšími voči hriechu (modlitba, čítanie 
Svätého písma, spytovanie svedomia, svätá omša, sväté prijímanie, sviatosť zmierenia, pôst).  
AC:  Vidieť vo svojom živote rôzne pokušenia. Prejaviť záujem prekonať pokušenia tak, ako 
Ježiš. Prekonaním pokušenia ukázať lásku a vernosť Bohu. Uvedomiť si, že sami zlo nepre-
môžeme, ale že k tomu potrebujeme Božiu pomoc a našu spoluprácu.   
PMC: Pozorovať spoločné myšlienky v úryvkoch Svätého Písma a vyznačiť ich v texte. Vy-
hľadať úryvky vo Svätom Písme. Formovať návyk prekonania pokušení vo svojom živote 
a zvlášť v prichádzajúcom období pôstu.  
Pomôcky:  synopsa textov o pokúšaní Ježiša na púšti, Sväté písmo, tabuľka pre každého žia-
ka 
Metódy a formy: výklad, práca so Svätým písmom, rozhovor 
 
ÚVOD 
 
1. Motivácia   
Každý žiak dostane tabuľku. Najprv budú pracovať v prvom stĺpci tabuľky. Úlohou je zoradiť 
jednotlivé pokušenia od najťažšieho k najľahšiemu. Ku každému pokušeniu napíšu číslo od 1 
po 10. Dôležité je upozorniť, že to nebude nikto čítať nahlas, aby každý úprimne zoradil tak, 
ako to cíti vo svojom živote.  
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Poradie  Pokušenie Úryvok zo Svätého písma  
 Ukradnúť v obchode oblečenie, sladkosť.  Mt 6, 19 
 Klamať učiteľovi pri písomke.  Mt 5, 37 
 V nedeľu neisť do kostola.  Mt 18, 19 
 Prespať celý deň.  Prís 6, 9  
 Prečítať si nevhodný časopis.  Mt 6, 22 
 Spoliehať sa na horoskopy.  Mt 7, 1 
 Potknúť spolužiaka.  Mt 7, 12  
 Napriek zákazu rodičov, ísť s kamarátmi von.  Prís 10, 17 
 Prezradiť tajomstvo.  Prís 11, 13 
 Posudzovať podľa výzoru.  Mt 5, 7 

 
HLAVNÁ ČASŤ 
 
1. Synopsa textu Svätého písma  Pokúšanie Ježiša na púšti 
Každý žiak dostane úryvky evanjelia Mt 4, 1 - 11;  Mk 1, 12 – 13;  Lk 4, 1 – 13  v troch stĺp-
coch. Úlohou je nájsť spoločné podstatné časti a označiť ich červeným perom. Mali by byť 
označené tieto slová: 40 dní, púšť, pokúšaný satanom 
 
2. Výklad  
Štyridsať dní na púšti sa podobá na dôležité udalosti SZ- 40 dňový pobyt Mojžiša na vrchu 
Sinaj, alebo putovanie Eliáša na horu. Štyridsať dní je opis pre posvätný čas určený Bohom, 
čas, ktorým disponuje Boh vo svojom pláne spásy Ježiš je tiež na púšti, tak ako bol na púšti 
Izraelský ľud po dobu 40 rokov. 
Púšť je miestom prázdnoty, ohrozenia, pokušenia, ale aj miesto ticha, pokoja, zamýšľania sa, 
miesto blízkosti Boha.  
Ježiš na rozdiel od Izraela koná tak, ako to chcel Otec, osvedčuje sa v pokušeniach a všetky 
premáha. On je ten, ktorý sa akoby poučil z konania Izraela, navyše si môžeme všimnúť, že 
Ježiš odpovedá satanovi výlučne slovami Písma - Dt, v ktorom sú slová Mojžiša, ktorý týmito 
slovami napomínal ľud.  
Z toho vyplýva aj pre človeka poučenie, že sa s diablom nemá rozprávať, je totiž silnejší ako 
človek a človek sa ubráni len s Bohom - na pomoc si má vziať Slovo samého Boha!  
Žiaci  môžu mať pred sebou Sväté písmo a budú predčítavať tieto časti, na ktoré naráža satan  
a tie, ktorými odpovedá Ježiš.   
Diabol v prvom pokušení naráža na udalosti na púšti Ex 16, Ježiš odpovedá Dt 8,3.   
V druhom pokúšaní satan naráža na Ex 23, 20 (Hľa, pošlem pred tebou anjela...), Ježiš odpo-
vedá slovami Dt 6,16.  
Tretie pokúšanie sa týka moci – tu Ježiš odpovedá opäť iba slovom Písma Dt 6,13.  

 
     V Matúšovom evanjeliu je Ježiš zobrazený ako poslušný Boží Syn. Tak si Boh predstavoval aj Izrael! V ňom 
našli dejiny Izraela svoje naplnenie. V Lukášovom evanjeliu chce autor korigovať falošné chápanie Ježišovho 
božského synovstva v zmysle senzačnej sebazáchrany. Osobitné je pokúšanie v Markovom evanjeliu - nehovorí 
sa, čím ho satan pokúšal. Najväčší rozdiel je v tom, že Ježiš bol medzi divou zverou. Toto pripomína Adama 
v raji. Pred pádom do hriechu žili ľudia, zvieratá a anjeli v jednom spoločenstve. Ľudia v Izraeli dúfali, že Me-
siáš obnoví tento rajský stav. Ak Marek ukazuje Ježiša  v mieri so stvorením(bol medzi divou zverou a anjeli mu 
posluhovali), tak sa im Ježiš ukázal akoby v raji. Ježiš je predstavený v raji  a Ježiš nepodľahol ako Adam a Eva. 
V Ježišovi sa stretávame s novým človekom, v ktorom stvorenie nachádza  svoje zmierenie. Pre človeka je pri-
rodzený hlad a to je pre diabla podnetom, kedy môže človeka zvádzať. Podstatnejším pokrmom je však pokrm, 
v ktorom je zmysel života.  
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    Ježiš premiestnený na vysokú horu, hora je miesto stretnutia človeka s Bohom, teraz však protibožského po-
kúšania. Ježišovo pokušenie spočíva v tom, aby sám prevzal univerzálnu vládu sveta, aby sa zriekol Boha 
a klaňal sa jemu.  
   Diabol vyzýva Ježiša, aby sa vrhol dolu z chrámu, veď ak je Božím Synom, má istú ochranu. Človek nemá 
pokúšať Boha, aby sa mu dobre darilo a aj Ježiš odmieta pokúšať Boha, upútavať pozornosť  na senzačnú seba-
záchranu, pretože On je voči Bohu poslušný. (Text pre učiteľa) 
 
3. Formovanie  
Žiaci pracujú v treťom stĺpci tabuľky. Úlohou je nájsť podľa súradníc úryvky Svätého písma, 
ktoré dávajú radu na prekonanie konkrétnych pokušení a napísať ich do tabuľky.  
Potom môže nasledovať krátka diskusia o daných pokušeniach a úryvkov Svätého písma.  
 
Poradie  Pokušenie Úryvok zo Svätého písma  
 Ukradnúť v obchode oblečenie, slad-

kosť.  
Mt 6, 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich 
moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú.  

 Klamať učiteľovi pri písomke.  Mt 5, 37 Ale vaša reč nech je áno – áno, nie – nie. Čo 
je navyše pochádza od Zlého.  

 V nedeľu nejsť do kostola.  Mt 18, 20 Lebo, kde sú dvaja, alebo traja zhromažde-
ní v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi.  

 Prespať celý deň.  Prís 6, 10 – 11 „Trošíčku pospať, trošku podriemať, 
trošíčku ruky zložiť na lôžku! A príde ako tulák bieda 
na teba a núdza ako ozbrojený muž.  

 Prečítať si nevhodný časopis.  Mt 6, 22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, 
bude celé tvoje telo vo svetle.  

 Spoliehať sa na horoskopy.  Mt 6, 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok, zaj-
trajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť 
svojho trápenia.  

 Potknúť spolužiaka.  Mt 7, 12  Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.  

 Napriek zákazu rodičov, ísť 
s kamarátmi von.  

Prís 10, 17 Putuje cestou k životu, kto dbá na napo-
menutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdie-
va.  

 Prezradiť tajomstvo.  Prís 11, 13 Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza taj-
nosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží 
slovo u seba.  

 Posudzovať podľa výzoru.  Mt 7, 1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.  

 
4. Spätná väzba a zhrnutie 
Učiteľ kladie žiakom otázky: 
1. Kedy sa stane z pokušenia hriech?  
2. Ako Ježiš prekonal pokušenie diabla?  
3. Aké prostriedky nám dáva Cirkev na pomoc pri prekonávaní pokušení?  
Každý z nás pozná svoju bezmocnosť. Cítime sa bezmocní vo vzťahu k mnohým ľuďom, ale 
aj vo vzťahu k vlastným chybám a slabostiam. Pokušenie najviac ohrozuje človeka žijúcim 
duchovným životom, pretože ho zvádza, aby svoje duchovné sily zneužil v tom zmysle, že sa 
začne pokladať za niekoho mimoriadneho a začne to prejavovať aj navonok.  Ježiš odmietne 
aj toto pokušenie. Vie veľmi dobre, že je Božím Synom. Nechce strhávať pozornosť na seba, 
ale zvestovať Božie Slovo.  
Pokušenie samo o sebe pre človeka nie je hriechom, ono nás môže priviesť k dokonalejšiemu 
vzťahu s Bohom. Je potrebné hneď od začiatku brániť sa celou silou.  
"Zlé myšlienky sú ako psy", vraví sv. Ján Zlatoústy, "zažeňte ich, utečú. Nakŕmte ich, osta-
nú". Aj svätci museli v sebe potláčať hriešne predstavy. Prečo? Boh nás tým chce posilniť, 
ako vojak sa posilňuje a utužuje zápasom. Chce vyskúšať našu vernosť, chce nás uchrániť od 
pýchy a poučiť, ako nesmierne potrebujeme jeho milosť. Cirkev nám dáva prostriedky (mod-
litba, spytovanie svedomia, svätá omša, sväté prijímanie, sviatosť zmierenia, pôst), ktoré sú 
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najlepšou zbraňou proti všetkým zlým myšlienkam a žiadostiam, ktoré môžu vzniknúť i v 
dušiach najsvätejších. 
ZÁVER 
 
1. Modlitba Otče náš (a neuveď nás do pokušenia)  
2. Pieseň  

Ježiš môj, pred Tvojou stojím obeťou, 
stal si sa bláznom, zomrieť si šiel. 

Mnohokrát  ja žasnem ako máš ma rád 
a stojím tu dnes ešte raz, stojím tu dnes ešte raz. 
A znovu hľadím na kríž, kde si svoj život dal, 

som pokorený láskou, srdce zlomené mám. 
Znovu ďakujem Ti, ďakujem, svoj život Ti dám. 

Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, 
nebeský Vládca, raz budem tam stáť. 
Teraz však ja žasnem ako máš ma rád 

a chválu Ti vzdám ešte raz. 
Chválu Ti vzdám ešte raz. 

Vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž, 
vďaka za Tvoj kríž, Priateľ môj. 

Spracovala: Jana Pojezdalová 
 
 
Názov témy: Moc života a lásky    
Ročník: 1. ročník ZŠ (resp. možnosť využiť v špeciálnych triedach vo vyšších ročníkoch) 
Hodinová dotácia: 4 hod./ polhodinová a jednohodinová týždenná  dotácia 
                                 8 hod./  dvojhodinová týždenná dotácia                                
Názov (prehlbujúcej) podtémy: Kríž znamenie Ježišovej prítomnosti a lásky  
Ciele vyučovacej hodiny: 
Kognitívny: Opísať Ježišovu smrť a  zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou. Za-

pamätať si okolnosti Ježišovej smrti.  
Afektívny:  Pozorovať zmeny v prírode a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných 

sviatkov. Dôverovať Ježišovi, ktorý premohol smrť.                          
Psychomotorický: Dôstojným prežehnaním prejaviť úctu ku krížu, ukázať navonok, že Ježi-

ša milujeme, dôverujeme mu. 
Kľúčové kompetencie:  
- komunikačné: žiak rozumie neverbálnej komunikácií a symbolickému úkonu prežehna-

nia, 
- kultúrne: žiak sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, 
- sociálne a interpersonálne: žiak zaujíma pozitívne a empatické postoje k trpiacim, 
- existenciálne: žiak objavuje hranice života a smrti, kresťanský zmysel slávenia sviatkov. 
Kľúčové slová: život, smrť, vzkriesenie, zmŕtvychvstanie, kríž. 
Pomôcky: farebné šatky, špagát, kamene, kocky, farby, pastelky, plastelína, kríž, tabuľa, 
kriedy, obrazy ukrižovania, zmŕtvychvstalého Krista. 
Metódy: počúvanie,  rozprávanie, práca so šatkami,  pohybové aktivity, spev, vystrihovanie,     
skladanie,  modlitba, modelovanie, kreslenie, vykladací materiál.  
Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná 
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ÚVOD 
 
1. Motivačný rozhovor 
Učiteľ po privítaní, zápise do triednej knihy a zopakovaní učiva formou otázok z minulej ho-
diny pokračuje rozhovorom so žiakmi na nasledujúcu otázku: 
- Čo sme mohli vidieť ráno cestou do školy? (domy, stromy, kvety, zvieratká, ľudí, kostol, 

a pod.) 
- Čo nás z toho najviac zaujalo? Prečo?  
Učiteľ má obrázok kríža a pripevni ho na tabuľu. Potom položí otázku: 
- Čo vidíme pred sebou? 
- Videl ho niekto aj ráno, cestou do školy?  
- Aký kríž sme videli v minulosti? Mohli by sme ho nakresliť na tabuľu? (žiaci prichádzajú 

a kreslia kríže – malý, veľký, s korpusom, hovoria pritom, kde ich videli – doma, na re-
tiazke, cintoríne, na modlitebnej knihe, na sanitke a pod.) 

Učiteľ ohlási tému nasledovne: Dnes budeme hovoriť o kríži, ktorý je znamením Ježišovej 
lásky k nám.   
  
HLAVNÁ ČASŤ 
 
1. Činnosť žiakov – s prvkami Kettovej pedagogiky (ja, ja-ty, ja-my, ja-Boh) 
Učiteľ vyzve žiakov, aby sa postavili a presunuli na miesto v triede, kde môžu vytvoriť kruh. 
Potom učiteľ upaží ruky a pýta sa žiakov, čo postrehli na učiteľovi. Žiaci by mali prísť na to, 
že učiteľ svojim telom znázornil kríži.  
Potom vyzve žiakov, aby končekmi prstov pomaly prešli od chodidiel celým telom k hlave 
a nakoniec vyzdvihnú ruky nad hlavu. Učiteľ komentuje - vytvorili sme rameno kríža – od 
zeme k nebu. Kríž začína na zemi a smeruje do neba. Predstavuje túžbu človeka po Bohu, 
lásku Boha k ľuďom a opačne. Žiaci si uvedomujú seba, som tu, teraz. /Ja/ 
Následne učiteľ, ktorý stoji v kruhu medzi žiakmi upaží ruky a žiaci to urobia po ňom. Učiteľ 
vysvetľuje: vytvorili sme druhé rameno kríža. Dotkneme sa spolužiaka vpravo, vľavo. Uve-
domíme si že nie sme tu sami. Sú tu aj naši spolužiaci /Ty/. Usmejeme sa na suseda. Povieme 
mu niečo pekné /vďaka že si tu aj ty,  som rád, že si to práve ty/. Druhé rameno teda  predsta-
vuje ľudí, ktorých máme okolo seba, ktorí sa o nás starajú a s ktorými sa stretávame.  
Učiteľ chytí ruky žiakov pravo a vľavo, pritom hovorí: spojíme svoje ruky, pevne sa chytíme, 
vytvorili sme kruh, sme spolu, sme silní. To, čo nás spojilo, bol kríž. Sme tu teraz ako jedna 
rodina. Kríž nás naozaj spojil. /My/  
Poprosíme jedného žiaka, aby do stredu kruhu položil bielu šatku a druhého, aby s úctou po-
ložil kríž. 
Vyslovíme krátku modlitbu vďačnosti a radosti za spoločenstvo: Pane Ježišu, ďakujeme, že 
nás miluješ, že si za nás zomrel na kríži, aby si nás spasil. /Boh medzi nami/ 
   
2. Výklad 
Žiaci si môžu sadnúť do kruhu a spoločne s učiteľom uvažujú: 
- Prečo ľudia stavajú kríže okolo cesty? 
- Prečo sú kríže na cintoríne? 
- Prečo nosia ľudia na retiazke krížik? 
- Prečo je na sanitke kríž? 
- Prečo máme kríž doma? 
- Prečo je kríž v kostole? 
Učiteľ pokračuje: Dávno, keď prví ľudia neposlúchli Boha, stratili Božie priateľstvo. Nebeský 
Otec aj napriek tomu ich neprestal milovať a poslal na našu zem svojho Syna – Ježiša. On 
svojou poslušnosťou ukázal, že Boha miluje, že ho poslúcha, že miluje aj nás. Zomrel na kríži 



© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2012 
 
 

 

25 

za nás a tým nás zachránil, aby sme sa znovu mohli vrátiť k Bohu. Mnohí nepriatelia Pána 
Ježiša, keď videli ako zomiera, tešili sa, lebo si mysleli že je koniec. Tí, ktorí ho milovali, boli 
smutní a plakali. My  dnes vieme, že Ježiš na tretí deň vstal, vyšiel z hrobu a žije. (rozprávanie 
prepojíme s evanjeliovým príbehom o Jairovej dcére – kedy Pána Ježiš vzkriesil mŕtve diev-
ča). Pán Boh teda nedopustil, aby Ježišova smrť bola koncom, ale práve naopak – to bol za-
čiatok nového života. Ježiš je víťaz. Ježiš navždy zvíťazil nad hriechom, nad smrťou, nad zlom. 
Keď sa žehnáme, vtedy robíme na seba kríž a vždy by sme si to mali uvedomiť. Každú Veľkú 
noc – na Veľký piatok a na Veľkonočnú nedeľu (ukážeme obrazy – ukrižovaný a zmŕtvychvsta-
lý Ježiš), ale aj pri každej sv. omši toto Ježišovo víťazstvo oslavujeme. Kríž nie je len znakom 
smrti a bolesti, ale predovšetkým znakom lásky. 
O všetkých udalostiach spojených s Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním sa dozvieme zo 
Svätého písma. Položíme ho do stredu ku krížu.  
 
3. Formácia - prežehnanie 
Učiteľ vyzve žiakov, aby rukou prešli z hora dolu /od čela po hruď/, potom od ľavého ramena 
na pravé rameno. Zopakujeme to v tichosti viackrát. Žiaci si uvedomia, že sa žehnáme. Ak 
nie, pridáme slová prežehnania upozornime ich, že sme urobili na seba kríž – prežehnali sme 
sa. Robíme to stále pred a po modlitbe, pred a po jedle, pred krížom, kaplnkou, pred kosto-
lom. Pozdravujeme Pána Ježiša. Navonok ukazujeme, že ho máme radi. 
 
4. Prehĺbenie 
O tom, že kríž je pre nás znakom spásy sa spieva i v piesni. Slová refrénu sa najprv naučíme. 
Učiteľ zarecituje slová refrénu a žiaci ich opakujú 2-3krát.  
Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 
Potom si vypočujú pieseň a k refrénu sa môžu pridať.  
 
5. Činnosť žiakov – vytváranie kríža  
Žiakov rozdelíme so skupín (podľa počtu žiakov):. 

1. skupina: Žiaci si podľa makety obkreslia kríž z farebných papierov a vystrihnú ho. 
2. skupina: Žiaci z plastelíny modelujú kríže. 
3. skupina: Žiaci kreslia farbičkami kríže. 

Počas práce môže znieť ticho pieseň: Kríž je znakom spásy. 
 
ZÁVER 
 
1. Spoločná vlastná modlitba 
Žiaci si opäť sadnú do kruhu (podobne ako v prvej časti hodiny). Učiteľ položí do stredu ku 
krížu sviecu, zapáli ju a vyzve žiakov, aby si pripravili krátku modlitbu a postupne každý mô-
že modlitbu povedať (napr. Ježišu, ďakujem ti za to, že som, Ježišu odpusť mi a pod.) 
a potom položí potichu svoj kríž do bielej plochy.  
 
2. Zhrnutie 
Kríž je znakom spásy a lásky, znamením víťazstva Pána Ježiša nad smrťou. Vždy, keď sa 
budeme prežehnávať pred modlitbou, pred jedlom a kedykoľvek, keď to bude potrebné 
a budeme to cítiť, budeme myslieť na to, že Pán Ježiš z lásky k nám na kríži zomrel.   
 
3. Domáca úloha 
Budúci týždeň si budeme všímať kríže, ozdobíme kríž  doma alebo v niekde vonku v na-
šej blízkosti a na budúcu hodinu si o tom povieme, ako sa nám to podarilo. 

Spracovala: Božena Nemčíková 
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PONÚKAME 
 
YUOCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých 

 
Preložený Katechizmus Katolíckej cirkvi do jazyka mladých. Je rozdelený na 
štyri časti – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Zaujímavé spracovanie vzniklo 
pod vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönborna. 

Cena: 6,00 € 
 

 
 
Biskupský úrad, Sp. Kapitula: V ÚSTRETY JUBILEU 2013 

 
Obsahom publikácie sú povzbudenia, výzvy, úvahy a modlitby cez dvojročie duchovnej 
prípravy na Jubilejný rok 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. Duchovný prog-
ram v našej diecéze bude obsahovať tri úlohy: hlbšie poznávanie viery, intenzívnejšie 
vyznávanie viery a účinnejšie šírenie viery. 

Cena: 1,30 € 
 
 
Judit Fogassy SDSH: PRÍRUČKA KATECHUMENÁTNEJ KATECHÉZY 

 
 
Príručka obsahuje teoretické a praktické prvky katechumenátnej katechézy. Ponúka 
stručný prehľad dejín katechumenátu, podstatu, štruktúru, cieľové skupiny, teologické 
a pastoračné pozadie katechumenátu. Poslednú časť príručky tvorí návrh metód. 
 

 
         Cena 2,49 €  

Judit Fogassy SDSH: PRÍRUČKA KATECHÉTU 
 
 
Príručka je pomôckou pre katechétu pri organizačnej príprave na katechézu, ponúka aj 
praktické metódy, pričom autorka vychádza z požiadaviek cirkevných dokumentov, ktoré 
vyzývajú k obráteniu, k obnove a výchovnej evanjelizácii.   

         Cena 2,30 € 
 
 
KATECHIZMUS pre veľkých i malých  

 
Katechizmové otázky a odpovede sú doplnené citátmi nového Katechizmu Katolíckej 
cirkvi pápeža Jána Pavla II. 
                            Cena: 3,00 € 
 
 

 
Mary Beth Bonacciová: PIZZA LÁSKA 

 
Autorka odpovedá na otázky, ktoré zozbierala počas svojej dlhodobej praxe od mladých 
ľudí v príprave na manželstvo. Odpovede autorky sú veľmi kompetentné. Nič nie je tak 
silné, ako jasné fakty. Publikácia je vhodnou príručkou každého učiteľa náboženstva, po-
mocou ktorej môže získať odpovede na otázky, ktoré zaznievajú z úst mladej generácie.   

Cena: 6,00 € 


