
DKÚ Spišská diecéza, november 2020 

 

UČENIE DOMA 

7. ročník Základných škôl 

2. tematický celok: SLOBODA A ROZHODNUTIE 

 

SLOBODNÁ VOĽBA ČLOVEKA  

– príklady z prahistórie biblických postáv 

 

  

Adam a Eva (Gn 3) Kain a Ábel (Gn 4) 

  

Noe (Gn 6 n) Babylončania (Gn 11) 

 

Najprv si prečítaj biblické texty (možno i viackrát). Potom premýšľaj, porovnávaj a pouč sa.  

 

Premýšľaj: 

 Aké poznanie ku konaniu mali jednotlivé postavy? 

 Ako spolupracovali s vlastnou slobodu?  

 Ako sa rozhodli? 

 

Porovnávaj: 

 Aké boli dôsledky ich rozhodnutí? 

 Ako sa menil ich osobný život vzhľadom na ich rozhodnutia? 

 

Pouč sa: 

 Na základe akých princípov sa rozhodovali?  

 Odkiaľ mohli mať silu k správnym rozhodnutiam? 

 Odkiaľ mali motív k nesprávnym rozhodnutiam? 

 
 

 

 

 



DKÚ Spišská diecéza, november 2020 

 

UČENIE DOMA 

7. ročník Základných škôl 

2. tematický celok: SLOBODA A ROZHODNUTIE 

 

SLOBODNÁ VOĽBA ČLOVEKA  

– príklady zo Starého i Nového zákona  

 

  

Jozef patriarcha (Gn 37 – 50) Rút  

 
 

Sv. Jozef (evanjeliá, životopis) Sv. Mária Magdaléna (evanjeliá, životopis) 

 

Najprv si prečítaj biblické texty (možno i viackrát). Priraď im nasledujúce prívlastky: starostlivý 

ochranca; apoštolka nádeje; príklad vernosti a pracovitosti; príklad odovzdanosti a čestnosti.  

Potom premýšľaj, porovnávaj a hlavne:  pouč sa.  

 

Premýšľaj: 

 Aké poznanie ku konaniu mali jednotlivé postavy? 

 Ako spolupracovali s vlastnou slobodu?  

 Ako sa rozhodli? 

 

Porovnávaj: 

 Aké boli dôsledky ich rozhodnutí? 

 Ako sa menil ich osobný život vzhľadom na ich rozhodnutia? 

 

Pouč sa: 

 Na základe akých princípov sa rozhodovali?  

 Odkiaľ brali silu k správnym rozhodnutiam? 
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UČENIE DOMA 

7. ročník Základných škôl 

2. tematický celok: SLOBODA A ROZHODNUTIE 

 

SLOBODNÁ VOĽBA ČLOVEKA  

– príklady z dejín Cirkvi 

 

 
 

Sv. Terezka Ježiškova Sv. Don Bosco 

  

Sv. Maximilián Kolbe Bl. s. Zdenka Šelingová  

 

Najprv si prečítaj krátke životopisy (z viacerých zdrojov). Potom premýšľaj, porovnávaj a pouč sa.  

 

Premýšľaj: 

 Aké poznanie ku konaniu mali jednotlivé postavy? 

 Ako spolupracovali s vlastnou slobodu?  

 Ako sa rozhodli? 

 

Porovnávaj: 

 Aké boli dôsledky ich rozhodnutí? 

 Ako sa menil ich osobný život vzhľadom na ich rozhodnutia? 

 

Pouč sa: 

 Na základe akých princípov sa rozhodovali?  

 Odkiaľ brali silu k správnym rozhodnutiam? 
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UČENIE DOMA 

7. ročník Základných škôl 

2. tematický celok: SLOBODA A ROZHODNUTIE 

 

SLOBODNÁ VOĽBA ČLOVEKA  

– príklady zo súčasnosti   

  

B. služ. Chiara Corbella Petrillo Bl. Carlo Acutis 

 

Najprv sa zoznám so životnými príbehmi ľudí, ktorí žili nie tak dávno.  

Premýšľaj: 

 Aké poznanie ku konaniu mali jednotlivé postavy? 

 Ako spolupracovali s vlastnou slobodou?  

 Ako sa rozhodovali v konkrétnych situáciách?   

 

Porovnávaj: 

 Aké boli dôsledky ich rozhodnutí? 

 

Pouč sa: 

 Na základe akých princípov sa rozhodovali?  

 Odkiaľ brali silu k správnym rozhodnutiam? 

 
 

Dobre popremýšľaj, koho zo svojich známych, rovesníkov, možno i spevákov, hercov, by si uviedol, 

že sú tými, ktorí to vedia so slobodou a s rozhodnutiami tak, aby boli i pre teba príkladom.  
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UČENIE DOMA 

7. ročník Základných škôl 

2. tematický celok: SLOBODA A ROZHODNUTIE 

 

SLOBODNÁ VOĽBA ČLOVEKA  

– príbeh môjho života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď som s inými (s partiou)   Keď som sám 

  

Keď hovorím Keď iba premýšľam 

 

Teraz je rad na tebe. Heslovite uveď niektoré situácie, ktoré sprevádzajú tvoj životný príbeh. Čo ťa 

charakterizuje, aký si, o čom veľa hovoríš, premýšľaš, o čom málo hovoríš, aké emócie ťa 

sprevádzajú, čo víťazí v skrytosti tvojho srdca a čo víťazí navonok. Skús viac chápať sám seba a daj si 

odpovede na nasledujúce otázky.  

 

Premýšľaj: 

 Aké poznanie si dostal od ľudí, ktorí ťa vychovávali?  

 Aké je tvoje pravidlo pri rešpektovaní slobody iných?    

 Ako sú tvoje pravidlá pri voľbe svojej slobody a vlastných rozhodnutí?   

 

Porovnávaj: 

 Aké boli dôsledky tvojich rozhodnutí? 

 

Pouč sa a nanovo začni: 

 Ako si sa poučil vzhľadom na tvoje minulé rozhodnutia? 

 Na základe akých princípov sa chceš rozhodovať?  

 Odkiaľ môžeš čerpať silu pre správne rozhodnutia? 

 Odkiaľ máš motív pre nesprávne rozhodnutia? 

 


