
PROČ 
máme být k sobě  
navzájem hodní?

Cílová skupina:
• 6.–9. třída

Forma:
• diskuse

Organizace:
• jedna školní vyučovací hodina pro max. 30 (resp. 34) žáků

Cíle: 
• žáci si mají uvědomit, co je podstatou slavení Vánoc

• žáci si mají uvědomit, jaké místo vzhledem k vánočnímu poselství 
má to, co prožívají a s čím se během vánočních svátků setkávají

Vazby na kompetence:

Kompetence k učení:
• žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí 

věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější  
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

 Kompetence sociální a personální:
• žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Kompetence občanské:
• žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich  

vnitřních hodnot
• žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní 

i historické dědictví 

Vazba na oblast:
• člověk a jeho svět
• umění a kultura

Vazba na průřezová témata:
• osobnostní a sociální výchova

Osnova hodiny:
• 1. Představení sebe a třídy
• 2. Asociace na slovo Vánoce
• 3. Co je pro mě o Vánocích nejdůležitější?
• 4. Rozlišení komerce, lidové tradice a křesťanské tradice 
• 5. Co je pro křesťany o Vánocích nejdůležitější
• 6. Moje „vánoce“
• 7. Závěr 

Pomůcky: 
samolepicí papíry, fixy, pro každé dítě pracovní list s obrysem hvězdy  
a barevný obrázek s vánočním motivem velikosti A6 (viz příloha),  
příp. košík s předměty připomínajícími Vánoce

Diskuse o smyslu prožívání vánočních svátků dnes
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