
Metodika prezentácie filmu PRÍBEHY ANJELOV
(ODPORÚČANIE KAMPANE: premietnuť po filme Anjeli)

Typ školy: Všetky typy stredných škôl 
Predmet: Biológia / Etická výchova / Náboženstvo / Triednická hodina 
Ročník: Všetky ročníky SŠ 
Tematický celok: Biológia človeka – 3. ročník Zdravý životný štýl
Téma hodiny: HIV/AIDS
Metódy: Premietnutie filmu „Príbehy anjelov“

Zážitková metóda
Cieľ: Formovať pozitívny postoj mladých ľudí k problematike HIV/AIDS.
Špecifické ciele: Formovať  mladých  ľudí  a ich  postoj  k  problematike  HIV/AIDS 

pozitívnymi očami. 
Naučiť mladých ľudí  zaujať aj  v ťažkostiach a problémoch dnešnej 
doby správny postoj k vlastnému životu, ako aj k životu druhých ľudí. 

Medzipredmetové 
vzťahy:

Využitie poznatkov z mikrobiológie, biológie človeka, genetiky, etiky 
a prípadne aj geografie

Pomôcky: i-bulletiny (pozri www.cervenestuzky.sk - rubrika na stiahnutie)

Popis vyučovacej hodiny:

Úvod: (10 min) 
Predstavenie témy hodiny HIV/AIDS prostredníctvom i-bulletinu 
http://www.cervenestuzky.sk/PageData/letak_hiv-aids.pdf 
Po uvedení témy prosíme predstaviť film Príbehy anjelov slovami: Dokumentárny film Príbehy 
anjelov je pokračovaním dokumentárneho filmu Anjeli (preto odporúčame film Príbehy anjelov 
premietnuť žiakom po filme Anjeli).  Oba filmy sa odohrávajú na Misii sv. Jána v Barbertone, 
ktorá je zameraná na starostlivosť o nakazených HIV a chorých na AIDS. Film Príbehy anjelov 
pozýva diváka zamyslieť sa nad príbehmi dospievajúcich mladých ľudí nakazených HIV. 

Hlavná časť vyučovacej hodiny: (30 min) 
Premietnutie DVD filmu „Príbehy anjelov“. 

Záver: (5 min)
Prečítanie uvedeného odkazu z filmu: 
Keď budeš mať priateľku, povieš jej, že más HIV? Alebo, keď budeš mať priateľa a bude to vážny  
vzťah, povieš mu, že máš HIV? Musíte poznať seba a tú osobu, partnera, o ktorom si myslíte, že by  
ste s ním chceli zdieľať svoj život – majú právo to vedieť alebo nie?“ Viem, čo na to hovorí zákon,  
ale viete, čo na to hovorí vaše srdce? To už je iný príbeh“.

Úlohy: (pre krátkosť času môže úlohy učiteľ použiť na  nasledujúcu vyučovaciu hodinu, prípadne  
vyzve žiakov k ich predpríprave a k zamysleniu sa v domácom prostredí) 
Vytvor  odkaz  pre  Misiu  sv.  Jána  (učiteľ  odkazy  pozbiera  a so  súhlasom  žiakov  ich  môže 
prečítať).
 Vytvor  odkaz  pre  svoj  život  (učiteľ  vyzve  žiakov  k dobrovoľnému  prečítaniu  odkazu  a k 
prípadnému jeho vysvetleniu). 
 Napíš  svoj  vlastný  príbeh o tom,  ako ty  (mladý  človek)  dokážeš  zaujať  aj  v ťažkostiach  a 
problémoch dnešnej doby postoj k vlastnému životu, ako aj k životu druhých ľudí (príbeh môžeš 
s krátkym odkazom zaslať organizátorovi kampane - adresa na www.cervenestuzky.sk). 

Ďakujeme                                                                                                      Organizátor kampane

http://www.cervenestuzky.sk/PageData/letak_hiv-aids.pdf
http://www.cervenestuzky.sk/

