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 Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola realizovaná podľa plánu práce 

vypracovaného koordinátorom na začiatku školského roka. Téme rodiny a ochrany života od 

počatia po prirodzenú smrť sme venovali niekoľko hodín v rámci vyučovania KNB, NOS a 

OBN a samozrejme VMR. Počas  celého roka sme intenzívne sledovali  európske i 

medzinárodné dianie v oblasti rodovej rovnosti, legitimizáciu homosexuálnych partnerstiev, 

sexuálna výchova, "scitlivovanie detí" a Stratégia rozvoja nových ľudských práv a pod. 

primerane veku mládeže - žiakov a študentov. Na hodinách sme spoločne veľa diskutovali, 

učili sa vyjadriť svoj názor, obhajovali pravdu.  

 Na hodinách náboženstva a VMR boli hodiny venované špeciálne komunikácii a jej 

dôležitosti v partnerstve, priateľstvách i rodine, otázke kvalitných vzťahov a ich budovania, 

spoznanie a prijatie svojej sexuálnej identity a podobné témy. Žiaci mali možnosť oboznámiť 

sa s potrebnými pravdivými informáciami o prenatálnom vývoji dieťaťa, o potrebe chrániť 

život od počatia i o otázke eutanázie a tzv. prirodzenej smrti. Zároveň mali možnosť 

reflektovať vlastné názory na vzťahy, situáciu v uzatváraní manželstiev a častokrát sme riešili 

problémy, ktoré vyplývali z ich skúseností z domu či z okolia. Pracovali samostatne na 

vytváraní tematických projektov a prezentovali svoje postoje a diskutovali o nich so 

spolužiakmi. 

 Práve vyučovacie hodiny VMR poskytujú dostatočný priestor na odprezentovanie 

dôležitých tém učiteľom, ale aj skrze projekty žiakov, ktoré pravidelne pripravujú a 

prezentujú pred spolužiakmi. Na hodinách je dostatočný priestor na dialóg o pálčivých 

problémoch spojených s touto tematikou, ktoré rezonujú v spoločenskom dianí. 

 V rámci vyučovania na prvom stupni boli podľa plánu včlenené jednotlivé prierezové 

témy do vyučovania náboženstva, prvouky a čítania a viedli sme deti k tomu, aby si uvedomili 

skutočné hodnoty v rámci rodinného života i dôsledky nezdravého životného štýlu, hodnotu 

nenarodeného života a pod. 

 Na druhom stupni sa výchova k manželstvu a rodičovstvu realizuje prierezovými 

témami na hodinách náboženstva, prírodopisu – biológie a občianskej výchovy. Témy 

smerovali ku kultúrnemu dospievaniu, poznávaniu zmien vo svojom organizme počas 

dospievania, hodnota priateľstva a v rámci predmetu výchova k manželstvu a rodičovstvu bol 

daný väčší priestor získaniu vedomostí o pochopenie súvislostí medzi rizikovým správaním 

a jeho následkami na fyzický, psychický a emocionálny vývoj dospievajúceho človeka. 

Realizovala sa vzdialená príprava na manželstvo v rámci hodnotných tém. 

 Na treťom stupni sú témy zamerané predovšetkým na rodičovstvo, manželstvo 

a intímne vzťahy a práve dnes bolo veľmi dôležité poukázať na aktuálne problémy mladých 

rodín, voľných zväzkov, promiskuitného a voľného sexuálneho života a následky tohto 



spôsobu života. Realizácia týchto tém prebehla rovnako na hodinách náboženstva, biológie 

i náuky o spoločnosti. 

 V rámci Dňa rodiny sme zrealizovali na vyučovacích hodinách diskusie o hodnote 

a ponímaní rodiny v dnešnom svete a na samotnej akcii sme ponúkali účastníkom veľmi 

hodnotné knihy o partnerskom živote, manželstve, sexualite a výchove detí, o hodnote rodiny 

dnes a jej cennom svedectve, ak je žitá s nadsadením a ochotne spiritualita lásky a obety. 

 Vzhľadom na množstvo iných aktivít síce neboli zrealizované všetky projekty, ale 

budeme sa snažiť  ich realizovať v rámci možností v novom školskom roku. Máme plánované 

prednášky o sebaponímaní a sebahodnote i obnovenú spoluprácu s niektorými lektormi 

Progress education, či centrom pre rodinu z Pezinka. 
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