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A) POMOCOU SLOV
Cieľ: z kľúčových slov vytvoriť plynulý biblický text, z biblického textu minulej hodiny a pod.
Pomôcky: kartičky papiera so slovami (podstatné mená, slovesá)
Význam metódy:
- Skontrolovať, do akej miery katechizovaní žiaci poznajú daný obsah.
- Reflektovať, že hoci daný text často počujeme, nedokážeme ho presne reprodukovať.
- Aplikovať metódu predovšetkým na známe fragmenty Svätého písma (Ježišovo narodenie, krst

Ježiša, povolanie apoštolov, zázraky, podobenstvá a pod.).
Činnosť:
- Katechéta uvedie katechetickú činnosť, napr. Poznáme Ježišov príbeh narodenia. Vieme, že o tejto

udalosti písali dvaja evanjelisti. Našou úlohou bude opísať príbeh tak, ako ho predstavil sv. Lukáš.
- Aby sme mali istú líniu, dostanete pracovný list, na ktorom budú porozhadzované slová, ktoré si

najprv chronologicky zoraďte tak, ako ich môžete vložiť do viet v príbehu, aby ste ho potom
mohli napísať. V niektorých vetách môžete použiť aj dve slová. Nakoľko budeme mať 12 slov,
úlohou bude mať minimálne 8 viet.

- Na záver každý žiak prečíta svoj príbeh. Potom prečítame príbeh zo Svätého písma,
konfrontujeme, zdôvodňujeme, robíme korektúry a pod.

Katechéta môže využiť rôzne biblické príbehy, zázraky, podobenstvá tak, že vhodne uvedie činnosť, napr.
Hovorili sme, že Pán Ježiš urobil mnoho zázrakov. Niekomu vrátil zdravie, napr. zrak, sluch, pohyblivosť,
inokedy vrátil dokonca život, niekedy urobil zázrak v prírode. Zopakujeme si veľmi silný príbeh zázračného
uzdravenie  Bartimeja, ktorý bol za to Ježišovi veľmi vďačný. Katechéta má pripravené slová, ktoré sprevádzajú
činnosť žiakov, napr. Ježiš, učeníci, mesto, slepec, kričal, reakcia mnohých, zastal, odhodil plášť, čo chceš,
vidieť, viera, šiel (Mk 10,46-52).

B) POMOCOU VIET
Cieľ: na základe úvodnej vety pokračovať v príbehu
Pomôcky: papier s riadkami
Význam metódy:
- Skontrolovať, do akej miery katechizovaní žiaci poznajú daný obsah.
- Reflektovať, že hoci daný text často počujeme, nedokážeme ho presne reprodukovať.
- Získavať zručnosť spolupráce, resp. podieľať sa na práci iných vlastným vkladom.
- Aplikovať metódu predovšetkým na známe fragmenty Svätého písma (Ježišovo narodenie, krst

Ježiša, povolanie apoštolov, zázraky, podobenstvá a pod.).
- Pred použitím metódy na konkrétnej hodine (zvlášť v práci so stredoškolákmi) je potrebné uviesť

netradičnú formu práce, ktorou sa potvrdzuje dôležitý obsah a preto k nej treba pristupovať
zodpovedne.

Činnosť:
- Katechéta motivačne uvedie katechetický rozmer činnosti, napr. Na minulej hodine sme sa

zamýšľali nad jedným z Ježišových zázrakov. Vrátiť zrak tomu, kto nevidí, je pre neho veľkým
darom. Iste si to uvedomil Bartimej, ako i svedkovia, ktorí tam boli. Iste si to uvedomujeme i my,
že dary, ktoré máme sú vzácne a máme si ich vážiť. Okrem telesného zraku máme i duchovný zrak,
ktorým môžeme vnímať Božie pôsobenie v nás i mimo nás.

- Vysvetlí pravidlá činnosti: práca na základe textu Mk 10,46-52, žiaci sa posadia do kruhu, každý
dostane pracovný list, na ktorom je napísaná veta: Ježiš prišiel do Jericha. Úlohou je pokračovať
v písaní príbehu (bez pomocných slov) tak, že dopíše ďalšiu vetu. Podľa určených pravidiel
posunie pracovný list ďalej a príjme iný pracovný list. Prečíta doteraz napísaný text a vzhľadom
na uvedené vety dopíše ďalšiu, ktorá by mala nasledovať.

- V posúvaní pracovných listov jedným smerom pokračujeme dovtedy, kým sa vráti každému
pôvodný papier. Po dokončení každý žiak (alebo vzhľadom na čas to môžu robiť iba niektorí
vybraní)  prečíta obsah, ktorý bol vytvorený spoločným písaním. Potom prečítame príbeh zo
Svätého písma, konfrontujeme, zdôvodňujeme, robíme korektúry a pod.


