
BOŽIE DIEŤA ŽIJE ŽIVOTOM LÁSKY (pre špeciálne školy) 
Cieľová skupina: 6.ročník ŠZŠ – A variant 
 
Ciele 
 
KC: Uviesť príklady zo života na prejav lásky. Pomenovať pôvodcu pravej lásky medzi 
ľuďmi. 
AC: Oceniť hodnotu lásky pre každodenný život. 
PMC: Formovať postoj láskavosti v každodennom živote. 
 
Pomôcky: magnetofón; pieseň: Láska Kristova je tak nádherná, Ani brat môj ani sestra, 
ale Pane ja; nástenka resp. tabuľa; texty na farebnom papieri; samostatné obrázky otca a 
matky s dieťaťom; otca a matky v zamestnaní; lepky; obraz Mojžiš a tabule Desatora; veľké 
papierové tabule Desatora s číslami; predtlačená kocka na hru (príloha č. 1); nožnice; lepidlo. 
 
Metódy: rozhovor, rozprávanie, čítanie Mk 12, 28-31, didaktická hra 
Stratégia: vysvetľujúca 
Model: kerygmaticko-antropologický 
Zásady: dodržať individuálny prístup, primeranosť, názornosť. 
 
PRIEBEH 
 
ÚVOD 
 
1. Motivácia 
Učiteľ na začiatku hodiny motivuje žiakov, aby sa započúvali do piesne, prípadne môžu i 
spievať pieseň, ktorú im následne prehrá. Je to pieseň Láska Kristova je tak nádherná. 
 
2. Modlitba 
Učiteľ prednesie modlitbu vlastnými slovami tak, aby ju žiaci pochopili, napr. Pane a Bože, si 
stále s nami, máš nás rád a chceš nám vo všetkom pomáhať. Pomáhaš nám spoznať, čo je 
dobré a čo je zlé. Prosíme ťa, pomôž nám čo najlepšie sa pripraviť na stretnutie s Pánom 
Ježišom. Amen. 
 
HLAVNÁ ČASŤ 
 
1. Rozhovor 
Učiteľ vedie so žiakmi rozhovor, pri ktorom oslovuje konkrétnych žiakov a čaká, aby 
zareagovali: 
- Lukáš, keď je s tebou mamička, ktorá ťa má iste veľmi rada, ako to zistíš? 
- (Usmieva sa na teba, pohladí ťa, pochváli, ale niekedy ti niečo zakazuje, alebo 
prikazuje, inokedy sa s tebou rozpráva, modlí sa s tebou...) 
- Je to pre nás dôležité? 
- To všetko robí mamička, keď je s tebou, Lukáš. Ale keď si v škole, tu s tebou 
nie je mamička. 
- Kde je tvoja mamička teraz? – opýta sa učiteľ každého žiaka. (pracuje ako úradníčka, 
učiteľka, obchodníčka). 
- A myslíš si, Janka, že ťa mamička má rada i teraz, keď nie je s tebou? (žiaci 
reagujú) 



- Áno, mamička myslí na teba i teraz, rozmýšľa, čo ti dobré uvarí na večeru, akú hračku ti 
kúpi, ako sa s tebou zahrá...) 
 
Učiteľ na nástenku pripne text: MAMIČKA NIE JE SO MNOU STÁLE, ALE VŽDY MA 
MÁ RADA a obrázky matky s dieťaťom a matky v zamestnaní. - A čo tvoj otecko, Zuzka? 
(učiteľ vedie so žiakmi podobný rozhovor na tému otca.) Učiteľ na nástenku pripne text: 
OTECKO NIE JE SO MNOU STÁLE, ALE VŽDY MA MÁ RÁD a obrázky otca s dieťaťom 
a otca v zamestnaní. 
 
2. Rozprávanie 
Učiteľ na základe predchádzajúceho rozhovoru pokračuje rozprávaním: Dnes sa dozvieme, 
ako nás má rád Pán Boh, ktorého nevidíme, ale ktorý dobre vie, čo všetko potrebujeme. 
 
Učiteľ ukáže deťom obrázok Mojžiša s Desatorom a pokračuje: 
Na obrázku vidíme človeka, ktorý má v ruke dva kamene. Na týchto kameňoch je napísane 
Desatoro. Človek na obrázku sa volá Mojžiš. Vo Svätom písme je udalosť opísaná veľmi 
podrobne (učiteľ primerane prerozpráva uvedenú udalosť pomocou obrázkov). Pán Boh chce 
ľuďom iba dobre, a preto z lásky k národu, ktorý si vyvolil – a to bol Izraelský národ – mu dal 
prostredníctvom Mojžiša usmernenia pre život v láske. Ale Pán Boh chce dobre aj nám, a 
preto tieto usmernenia platia i pre náš život v láske. Neskôr, oveľa neskôr, keď prišiel na 
tento svet Ježiš, on nám ukázal, ako má vyzerať život v láske. Ukázal to svojím životom. Pán 
Ježiš nám povedal, ale aj dosvedčil, že najväčšie prikázanie je prikázanie lásky. 
 
Učiteľ prečíta uvedený text a vysvetlí ho. 
Pán Ježiš chce, aby sme zachovávali Božie prikázania. Učí nás, že najväčšie prikázania sú 
láska k Bohu a k blížnemu – ku každému človekovi. Na nástenku učiteľ pripne text: BOH MA 
MILUJE. Môže mať pripravené dve „kamenné tabule“, na ktorých sú čísla od 1 do 10 a tie 
pripne pod text v tvare srdca (t. j. spodnú časť tabúľ prekryje). 
Ak plníme to, čo chce nebeský Otec a plníme to s láskou, sme naozaj jeho milované deti. 
 
3. Didaktická hra 
Učiteľ uvedie hru, že konkrétne podoby najväčšieho prikázania – prikázania lásky - môžeme 
nájsť i na stranách kocky lásky, ktorú si zostrojíme podľa nákresu. Potom učiteľ prečíta 
vyjadrenia žitej kresťanskej lásky a na príkladoch vysvetlí, čo sa tým konkrétne myslí 
– milujem všetkých (aj tých, ktorí sú ďaleko odo mňa) 
– milujem Ježiša v druhých (Ježiš je v každom človeku) 
– zjednocujem sa s druhými (rád spolupracujem, lebo dvaja-traja viac urobíme) 
– milujem nepriateľa (hlavne toho, kto mi niečo zle urobil, možno, že i jemu niekto 
niečo zlé urobil a on nedokáže zastaviť zlo) 
– milujeme sa navzájom (tam je dobre, kde sa ľudia majú radi) 
– milujem ako prvý (nečakám na prejav lásky od iného) 
 
Žiaci si potom vystrihnú kocku podľa návodu a za pomoci učiteľa, zlepia ju. Potom si každý 
žiak hodí kocku a podľa textu na hornej strane je jeho úlohou počas celého týždňa snažiť sa 
prejavovať lásku. V úvode nasledujúcej hodiny náboženstva sa učiteľ porozpráva so žiakmi o 
tom, ako sa im darilo prejavovať lásku. 
 
ZÁVER 
 
1. Pieseň 



Učiteľ uvedie pieseň ako motiváciu pre domácu úlohu: Aby sa nám doma lepšie darilo 
prejavovať lásku iným ľuďom, zaspievame si pieseň, v ktorej sa hovorí, že nie ten druhý, ale 
ja musím začať viac milovať, odpúšťať a prejavovať lásku druhým a keď tak bude rozmýšľať 
i ten druhý, láska medzi ľuďmi sa bude šíriť. Žiaci si vypočujú a spievajú pieseň: Ani brat 
môj, ani sestra, ale Pane, ja. 
 
2. Formovanie postoja 
Učiteľ zopakuje spolu so žiakmi obsah témy, napr. dozvedeli sme sa, čo je to naozajstná 
láska. Vieme, že Pán Boh nás má rád, ako otec alebo mama svoje deti. Všetci patríme do 
veľkej Božej rodiny a sme deťmi nášho nebeského Otca. Keďže je Pán Boh dobrý ku 
každému z nás i my sa máme mať navzájom radi, aby sme ukázali Božiu lásku. Učiteľ pripne 
text na nástenku: KEĎ SA MILUJEME NAVZÁJOM, BOH JE V NÁS. 
 
3. Modlitba 
Učiteľ vyzve žiakov, aby hovorili situácie, kedy počas dňa môže byť s nami Pán Boh. Na 
začiatku môže začať učiteľ, aby žiaci pochopili formuláciu. Na každú situáciu žiaci 
odpovedajú: Bože, ty si so mnou a máš ma rád. Napr. keď ráno vstávam, keď som v škole, 
keď upratujem hračky, keď sa hrám sa kamarátmi, keď sa chcem polepšiť, keď zaspávam... 
 
Príloha č. 1 

 
 
 
Upravené DKÚ podľa námetu Mgr. Márie Petríkovej 


