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Charakteristika predmetu  

 Keďţe človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 

náboţenská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboţenská 

výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole. Vyučovací 

predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, svedomie, náboţenské 

vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského myslenia a integrálnej súčasti 

identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich 

tradíciám, otvára pre neho moţnosť ţivota s cirkvou. Vyučovací predmet náboţenská 

výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie ţiakov tak, aby sa z 

nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude 

prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti. Náboţenská výchova je 

výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí ţiakov 

kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom 

ţijú. Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umoţňuje 

ţiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí 

ţiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne 

morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Ciele predmetu sú stotoţnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania 

Slovenskej republiky „...nechceme v Národnom programe len zdôrazňovať organizačné 

zmeny, financovania, formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o poloţenie základov 

zmeny filozofie výchovy, osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít 

človeka budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali strániť: poţitku bez svedomia, bohatstva bez 

práce, vedy bez ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti, politiky bez 

princípov." Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v 

školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií ţiakov, ktoré 

zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Ţiaci si ich osvojujú na 

veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti. 

Obsah vzdelávania  

Prehľad tematických celkov: 

1. TÉMA: SOM NA SVETE Z LÁSKY 

2. TÉMA: RODINA – OHNISKO LÁSKY 

3. TÉMA: DAR LÁSKY 

4. TÉMA: MOC ŢIVOTA A LÁSKY 

5. TÉMA: SPOLOČENSTVO LÁSKY  



Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

 

V rámci predmetu náboţenská výchova sa dáva dôraz na:  

- osobnostný a sociálny rozvoj  

- multikultúrnu výchovu,  

- ochranu človeka a zdravia 

- environmentálnu výchovu 

- dopravnú výchovu 

- mediálnu výchovu 

- environmentálnu výchovu 

- tvorbu projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboţenskej výchovy, ţiak rozvíja 

nasledovné kompetencie: osobný a sociálny rozvoj objavuje a rozvíja svoj vnútorný rozmer a 

enviromentálna výchova ţiak má pozitívny vzťah k prírode. 

Začlenenie prierezových tém 

Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboţenskej výchovy, ţiak 

rozvíja nasledovné kompetencie: 

Environmentálna výchova 

Ţiak 

o prejavuje úctu k ţivým aj k neţivým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva 
a ochraňuje, stará sa o prírodu  

o - poznáva a ochraňuje svoje najbliţšie ţivotné prostredie 

 

Jazyky 

Ţiak 

o volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu 

o pouţíva “ja” odkaz  

o dokáţe kultivovane poprosiť 

o slovne prejaví  radosť a vďačnosť z obdarovania 

 

Informačná výchova 

Ţiak 

o  objavuje hranice dobra a zla 

o rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné 

 

Medzipredmetové vzťahy  

 
Biológia  



o Príroda a ţivot  

 

Dejepis  

o Priestor a čas, sviatky  

 

Geografia  

o Objavovanie Zeme a vesmíru  

o Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek - kultúrne stavby, chrámy  

 

Občianska náuka  

o Moja rodina – komunikácia v rodine  

 
Literatúra  

o Rozprávka  

 

Požiadavky na výstup  

1. komunikačné kompetencie  

Ţiak  

- rozumie neverbálnej komunikácii  

- objavuje zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie  

- vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v 

skupinách, zapája sa do diskusie, neskáče do reči  

- je schopný sa stíšiť 

2. kompetencie k učeniu sa  

Ţiak  

- je otvorený pre tvorivé myslenie  

- objavuje potrebu učenia sa  

3. kompetencie k riešeniu problémov  

Ţiak 

 - plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými - primerane svojej detskej skúsenosti vie 

formulovať problém - hľadá spôsoby riešenia vzniknutého problému  

4. občianske kompetencie  

Ţiak  

- angaţuje sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom ţije 

 - konkrétnymi skutkami prispieva k ochrane prírody, má úctu k ţivým aj neţivým súčastiam 

prírody  

5. kultúrne kompetencie 



 Ţiak 

 - váţi si ľudský ţivot  

- učí sa tolerantnosti  

- vníma dôleţitosť ľudskej činnosti pre svet  

- objavuje krásu stvorenia, prírody - objavuje krásu človeka 

6. sociálne a interpersonálne kompetencie  

Ţiak 

 - buduje vzťahy dôvery, formuje zdravé sebavedomie  

- uvedomuje si hodnotu seba samého a kaţdého človeka uţ od jeho počatia, prijíma sám seba 

 - konkrétnymi skutkami prejavuje úctu ku chorým a starším ľuďom  

- je schopný oceniť hodnotu rodiny  

- na základe určitej role spolupracuje v skupine, vytvára pozitívny postoj k stvoreným veciam 

 - identifikuje sa s pozitívnymi predstavenými postavami - je zodpovedný k druhým, berie do 

úvahy ich potreby 

7. existenciálne kompetencie  

Ţiak  

- disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia 

 - je otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností  

- rozumie základným kresťanským ţivotným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený 

angaţovať sa pre ich rozvoj  

- rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému 

s modlitbou 

 - odhaduje dôsledky vlastného správania a konania  

- rozvíja duchovné hodnoty  

- rozvíja vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu)  

- objavuje duchovný rozmer človeka  

- spoznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáţe si priznať vinu a viesť k náprave 

 - rozvíja kritické myslenie, je schopný jednoducho obhájiť svoj názor 

 - správne posudzuje svoje konanie - osvojuje si zdravý ţivotný štýl 

 

Stratégie vyučovania 



Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, 

vekových a iných osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia. 

Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno vyuţiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (pribliţovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

poznatkov a skúseností ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela). 

Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). 

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa 

riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných 

riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická 

úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu 

určitého produktu). 

Pre realizáciu cieľov sú dôleţité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná 

výmena názorov, utváranie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného 

problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi 

vyučovaním zameraným na preţívanie a vyučovaním zameraným na rozumové 

zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so 

stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri 

ktorej sú ţiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie 

záujmov a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená 

na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný 

dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.), simulácia (simulovanie, napodobňovanie 

ţivotných situácií, aktivity, ktoré vyţadujú interakciu medzi skupinou ţiakov 

a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, 

príbehu a pod.).  

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania 

a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, domáce úlohy). 

Ţiaci počas hodín náboţenskej výchovy sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa 

vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. 

Samozrejme, je moţné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre 

danú aktivitu zvolil. 

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 

jednoduchých cvičení, či predsavzatí orientovaných na poţadované správanie. Dôleţitou 

súčasťou kaţdej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v beţnom ţivote. 

 



Učebné zdroje 

 
 Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboţenstva 

pre prvý ročník základných škôl „Cesta lásky“, ktorú vydalo Katolícke pedagogické a 

katechetické centrum, n. o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky 

spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre 

náboţenskú výchovu obsahujú ku kaţdej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie 

tie, ktoré povaţuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície ţiakov a iné 

okolnosti. K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, 

Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.  

 Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre1. ročník základných škôl: Hurajtová j. a 

kol: Cesta lásky. Spišská Nová Ves : Katolícke pedagogické a katechetické centru, 2008  

 Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy, 

textové prílohy a pracovné listy.  

 Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej Cirkvi, Dokumenty Katolíckej Cirkvi, biblické mapy  

 

Hodnotenie žiakov  

Ţiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej 

školy. Metódy a formy hodnotenia: klasifikácia, slovné hodnotenie, seba hodnotenie, 

didaktické testy, projekt. Známkou hodnotíme:  prácu s pracovným zošitom – priebeţne,  

vytvorenie projektu – raz za polrok, krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok 

a aktivitu na hodine. Hodnotenie ţiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných 

úloh, je zaloţené prevaţne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja ţiaka. Kaţdý 

ţiak musí mať moţnosť zaţívať úspech a musí vedieť, ţe chyby a ich odstraňovanie tieţ 

napomáhajú k jeho rozvoju. 
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Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
Keďţe človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboţenská, 

má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboţenská výchova má 

preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, svedomie, 

náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského myslenia a integrálnej 

súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských 

cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho moţnosť ţivota s cirkvou.   

Vyučovací predmet náboţenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej 

orientácie ţiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých 

hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti. 

Náboţenská výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej 

spoločnosti. Učí ţiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným 

ľuďom a svetu, v ktorom ţijú. 

Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umoţňuje 

ţiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí 

ţiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne 

morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Predmet  náboţenská výchova umoţňuje ţiakom:  

o formulovať otázky týkajúce sa základných ţivotných hodnôt, postojov a konania 

o konfrontovať ich s vedecky a  náboţensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na 

svet 

o hľadať svoju vlastnú ţivotnú hodnotovú orientáciu  

o formovať svedomie 

o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom 

o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania 

Boţieho slova 

o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti 

a v cirkvi 

 

Obsah vzdelávania 

 
1. BOH MI DÔVERUJE 

2. DÔVERUJEM BOHU  

3. DÔVERA V RODINE  

4. DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM  

5. DESATORO – POZVANIE K SLOBODE A K DÔVERE 

6. POZVANIE NA HOSTINU - OBNOVENIE DÔVERY 

 



Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

 
 Prierezová téma environmentálna výchova 

 Ţiak  

 má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho ţivotným prostredím 

vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany ţivotného prostredia na celom svete  

 oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k ţivej prírode  

 vyjadrí radosť zo ţivota, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v 

Bohu  

 

Prierezová téma tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Ţiak  

 je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu  

 dokáţe prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine  

 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj  

Ţiak  

 rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré a slabé stránky  

 je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia  

 rozvíja sebareflexiu  

 rešpektuje potreby a práva ostatných  

 rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný ţivot a spoluprácu  

 rozvíja sebareflexiu  

 rešpektuje potreby a práva ostatných  

 je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia  

 rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný ţivot a budovanie medziľudských vzťahov 

rešpektujúcich práva druhého človeka  

 rozvíja sebareflexiu  

 je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia  

 rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný ţivot a budovanie medziľudských vzťahov 

postavených na dôvere  
 

Prierezová téma mediálna výchova  
 

Ţiak  

 začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientuje  

 

Medzipredmetové vzťahy  

 

Biológia  

o Príroda a ţivot  

Dejepis  
o Priestor a čas, sviatky  

Geografia  

o Objavovanie Zeme a vesmíru  

o Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek - kultúrne stavby, chrámy  

Občianska náuka  



o Moja rodina – komunikácia v rodine 

 

Kľúčové kompetencie  

 
Komunikačné:  

Ţiak  

 objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie  

 vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v 

skupinách, zapája sa do diskusie  

 sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí  

 svojimi slovami vyjadruje svoje pocity  

 vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácií  

 v komunikácií pouţíva vhodné slová a výrazy  

 chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať  

 svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom  

 intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii  

 je otvorený pre obrazné vyjadrovanie  

 dokáţe kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie  

 
Kompetencie k učeniu sa:  

Ţiak  

 je otvorený pre tvorivé myslenie  

 je otvorený pre tvorivé učenie sa prostredníctvom ponúknutých ţivotných pravidiel podľa desatora  

 je otvorený pre tvorivé učenie sa na biblických udalostiach  

 

Kompetencie k riešeniu problémov:  

Ţiak  

 plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými  

 primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém  

 rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo)  

 spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo 

je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé  

 v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre 

dobro 

 

Sociálne a interpersonálne:  
 buduje vzťahy dôvery  

 formuje zdravé sebavedomie  

 prejavuje úctu k jedinečnosti kaţdého spoluţiaka  

 uvedomuje si svoju úlohu a rolu v rodine  

 má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným (rodičom, súrodencom, kamarátom)  

 pravdovravnosťou sa aktívne zapája do budovania medziľudských vzťahov  

 prejavuje úctu k starším, rodičom a iným ľuďom  

 

Existenciálne:  

Ţiak  



 má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného 

prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka  

 objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť  

 objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery  

 objavuje hodnotu čistého srdca  

 objavuje hodnotu pravdy  

 vníma svoj vnútorný svet  

 je otvorený pre nasledovanie ponúknutých biblických vzorov  

 rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta  

 rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia  

 je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje  

 objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok v súlade so svedomím  

 objavuje pravdu desatora  

 vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej 

dôvere  

 objavuje hodnotu dôvery dodrţiavaním Boţieho zákona  

 sviatosť zmierenia chápe ako objavuje hodnotu odpustenia  

 kresťanskú ponuku pre človeka a ako pomoc v situácii mravného zlyhania  

 je otvorený pre aktívne podieľanie sa na príprave k sviatosti zmierenia  

 intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj  

 rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta  

 rozvíja vnímanie milosti odpustenia otvorením sa pre kresťanskú nádej  

 

Kultúrne:  
Ţiak  

 sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, preţíva ich rozdielnu náplň a úlohu  

 vnímať potrebu človeka niekomu veriť  

 vnímať Boţiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás  

 na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby  

 stíšiť sa a načúvať  

 intuitívne vníma posolstvo biblického textu  

 intuitívne vníma symbolickú reč  

 intuitívne vníma krásu umenia slova a obrazu  

 intuitívne vníma obrazy a symboly  
 

Občianske:  

Ţiak  

 vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného  

 váţi si majetok  

 dokáţe správne zaobchádzať s majetkom (nepoškodzuje ho, chráni, poţičané vráti)  

 vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka  

 vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunaţívanie v ľudskej spoločnosti  

 objavuje postoj zodpovednosti za iných  

 rozvíja kritické myslenie pokusom o analýzu modelovej situácie príbehu otca a syna  

 

Požiadavky na výstup 



 
Ţiak vie 

• porovnať človeka s ďalšími Boţími dielami 

• uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných ţivočíchov 

• zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho zodpovednosť za svet 

• vnímať stvorený svet ako prejav Boţej lásky a starostlivosti 

• prejaviť radosť a vďačnosť za Boţie dielo stvorenia  

• reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom symbolickej reči o rajskej 

záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní dobra 

• na príkladoch rozlíšiť dobro od zla 

• na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím 

• reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so 

svojim ţivotom 

• vnímať potrebu človeka niekomu veriť 

• vnímať Boţiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás 

• na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby 

• stíšiť sa a načúvať 

• vnímať Boha ako toho, ktorému môţe veriť a o všetkom mu povedať 

• jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami 

• vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe 

• vysvetliť význam pouţívania mena v ţivote človeka ako prejavu úcty 

• s úctou volať spoluţiakov po mene 

• vysvetliť význam pouţívania Boţieho mena ako vyjadrenia Boţej blízkosti 

• prejaviť úctu k Boţiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha (kríţe pri ceste, sochy 

svätých a pod.). 

• pozorovať ţivotný rytmus striedania práce a odpočinku 

• jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boţí dar pre človeka 

• objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia 

• otvoriť sa pre dobrého Boha 

• reprodukovať biblický príbeh milosrdného otca a márnotratného syna 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa márnotratného syna a vlastným 

rozhodovaním sa 

• aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný ţivot 

• reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe porozumenia príbehu 

• objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov 

• vyjadriť radosť z odpustenia 

• vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie si chyby 

• formulovať následky konania zla na ţivot človeka 

• formulovať vlastnými slovami ľútosť 

• reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa 

• sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka a jednotlivé prikázania na 

konkrétnych modelových situáciách 

• vnímať a načúvať hlasu svedomia 

• hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so svedomím  

• jednoducho nakresliť symboly krstu a vysvetliť jednotlivé krstné symboly 

• naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným patrónom 

• reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi 



• pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou a vzájomnou dôverou v 

medziľudských vzťahoch 

• pouţívať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom a iným ľuďom 

• formulovať modlitbu za rodičov 

• konkrétnymi skutkami slúţiť rodine  

• posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť so svojim ţivotom 

• na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca 

• uviesť príklady osobného a spoločného majetku 

• navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku 

• v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným 

Metódy a formy  
 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, 

vekových a iných osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia.  

Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno vyuţiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (pribliţovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

poznatkov a skúseností ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela).  

Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).  

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa 

riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných 

riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická 

úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu 

určitého produktu).  

Pre realizáciu cieľov sú dôleţité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná 

výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného 

problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi 

vyučovaním zameraným na preţívanie a vyučovaním zameraným na rozumové 

zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so 

stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri 

ktorej sú ţiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie 

záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená 

na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný 

dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie 

ţivotných situácií, aktivity, ktoré vyţadujú interakciu medzi skupinou ţiakov a jednotlivcami), 

kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A 

propos": konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná interakcia, podľa rozprávania 



učiteľa, ţiakov, návštevníka o najdôleţitejších a najaktuálnejších témach zo ţivota. Typické 

autentické rozhovory.  

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím hry AZ kvíz, domáce 

úlohy).  

Ţiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je 

moţné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu 

zvolil.  

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 

jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na poţadované správanie. Dôleţitou 

súčasťou kaţdej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v beţnom ţivote.  

 

Učebné zdroje 
 

 Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre 2. ročník základných škôl: 

GEMBALOVÁ, A. a kol.: Cesta dôvery. Spišská Nová Ves : Katolícke pedagogické a 

katechetické centrum, 2009.  

Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy, 

textové prílohy a pracovné listy.  

Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.  

 

Hodnotenie žiakov  

Ţiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej 

školy. Metódy a formy hodnotenia: klasifikácia, slovné hodnotenie, seba hodnotenie, 

didaktické testy, projekt. Známkou hodnotíme:  prácu s pracovným zošitom – priebeţne,  

vytvorenie projektu – raz za polrok, krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok 

a aktivitu na hodine. Hodnotenie ţiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných 

úloh, je zaloţené prevaţne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja ţiaka. Kaţdý 

ţiak musí mať moţnosť zaţívať úspech a musí vedieť, ţe chyby a ich odstraňovanie tieţ 

napomáhajú k jeho rozvoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu  Náboţenská výchova 

Vzdelávacia oblasť  Človek a hodnoty 

Časový rozsah 

výučby  1 hodina týţdenne (33 hodín ročne) 

Ročník  III. 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP 

Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka 

slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ  

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Vypracoval Mgr. Stanislava Lelková 

Školský rok 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika predmetu  

 
Človek je z psychologického a sociologického hľadiska bytosť prirodzene náboţenská, takţe 

má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboţenská výchova má 

preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, svedomie, 

náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského myslenia a integrálnej 

súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví 

a k ich tradíciám, otvára pre neho moţnosť ţivota s cirkvou.  

Vyučovací predmet náboţenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej 

orientácie ţiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých 

hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti. 

Náboţenská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej 

spoločnosti. Učí ţiakov kriticky myslieť, nenechať' sa manipulovať, rozumieť sebe, iným 

ľuďom a svetu, v ktorom ţijú.  

Výučba predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umoţňuje ţiakom 

ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí ţiakov 

rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym 

dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu  

 
Ciele predmetu sú stotoţnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej 

republiky „...nechceme v Národnom programe len zdôrazňovať organizačné zmeny, financovania, 

formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o poloţenie základov zmeny filozofie výchovy, 

osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladí ľudia by 

sa mali strániť: poţitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez ľudskosti, poznania bez vôle, 

podnikania bez mravnosti, politiky bez princípov."  

Predmet náboţenská výchova umoţňuje ţiakom:  

formulovať otázky týkajúce sa základných ţivotných hodnôt, postojov a konania  

konfrontovať ich s vedecky a náboţensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet  

hľadať svoju vlastnú ţivotnú hodnotovú orientáciu  

formovať svedomie  

prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie  

spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom  

oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Boţieho 

slova  

rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v 

Cirkvi  

 

Obsah vzdelávania 

 
Prehľad tematických celkov 

 

1. TÉMA: VERIŤ BOHU 

2. TÉMA: JEŢIŠ UZDRAVUJE 

3. TÉMA: JEŢIŠ NÁM ODPÚŠŤA 

4. TÉMA: JEŢIŠ NÁS OSLOBODZUJE 

5. TÉMA: JEŢIŠ NÁS POZÝVA NA HOSTINU 

 



Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

 

Environmentálna výchova  

 

Ţiak  

 vníma starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora.  

 

Mediálna výchova  

Ţiak  

 vníma spôsoby šírenia správ na modelovej ukáţke biblickej udalosti o Jeţišovej smrti a 

zmŕtvychvstaní.  

 
Osobný a sociálny rozvoj  

 

Ţiak  

o si osvojuje prejavy vonkajšieho a vnútorného odpustenia a odprosenia.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

Etická výchova 

Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov 

Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve 

Ľudská dôstojnosť a sebaúcta 

Pozitívne hodnotenie iných 

Naša rodina 

Prírodoveda 

Zmeny v prírode 

Čas a jeho trvanie 

Moja rodina 

Členovia rodiny 

Rastliny a semená 

Ľudia a veci 

Hudobná výchova 

Stvárňovanie pomocou pohybu, tanca 

Pieseň 

Výtvarná výchova 



Intuitívne vnímanie obrazu a jednoduché vyjadrenie jeho symbolickej reči 

Kľúčové kompetencie  

Komunikačné:  
Ţiak  

o je schopný sa stíšiť,  

o číta text s porozumením,  

o objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie,  

o je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie,  

o chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia.  
 

K riešeniu problémov:  
Ţiak  

o dokáţe zváţiť poţiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora,  

o identifikuje hlavné zloţky situačného problému,  

o pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej situácie,  

o dokáţe formulovať a klásť si otázky,  

o prehodnocuje fakty,  

o primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh.  

 
Existenciálne:  

Ţiak  

o disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o Boţom 

kráľovstve,  

o objavuje duchovný rozmer človeka.  

o interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich schopností 

vidieť, konať a počuť,  

o rozvíja vlastné svedomie  

o je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery,  

o je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, ţe Boţia 

láska je silnejšia ako ľudské previnenia,  

o prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím,  

o vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia,  

o je pozorný voči rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu,  

o zhodnotí sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania,  

o je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia  

o stotoţňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho 

ţivote,  

o objavuje tajomstvo ţivota z pohľadu paradoxu ţivota a smrti,  

o vníma hriech ako previnenie voči sebe, iným ľuďom a Bohu,  

o rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným a dobrovoľným 

prerušením vzťahu s Bohom,  

o rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri zanedbaní dobra,  

o je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje,  

o objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodrţiavaním zákona lásky  
 



Interpersonálne a sociálne:  
Ţiak  

o buduje vzťah dôvery,  

o si uvedomuje svoju jedinečnosť.  

o prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc,  

o je empatický  

o vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou,  

o vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunaţívania medzi ľuďmi  

 

Kultúrne:  
Ţiak  

o sa učí tolerancii,  

o intuitívne vníma prepojenie kresťanskej a ţidovskej tradície,  

o intuitívne vníma symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva,  

o intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze  

 

Občianske:  
Ţiak  

o sa angaţuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom ţije  

 vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka,  

 vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunaţívania v ľudskej spoločnosti,  

 vníma Jeţišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného ţivota človeka  

o intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný ţivot spoločnosti  

 

Metódy a formy  
 
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, 

vekových a iných osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia.  

Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno vyuţiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (pribliţovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

poznatkov a skúseností ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela).  

Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).  

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa 

riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných 

riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická 

úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu 

určitého produktu).  



Pre realizáciu cieľov sú dôleţité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná 

výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného 

problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi 

vyučovaním zameraným na preţívanie a vyučovaním zameraným na rozumové 

zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so 

stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri 

ktorej sú ţiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie 

záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená 

na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný 

dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie 

ţivotných situácií, aktivity, ktoré vyţadujú interakciu medzi skupinou ţiakov a jednotlivcami), 

kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A 

propos": konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná interakcia, podľa rozprávania 

učiteľa, ţiakov, návštevníka o najdôleţitejších a najaktuálnejších témach zo ţivota. Typické 

autentické rozhovory.  

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím hry AZ kvíz, domáce 

úlohy).  

Ţiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je 

moţné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu 

zvolil.  

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 

jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na poţadované správanie. Dôleţitou 

súčasťou kaţdej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v beţnom ţivote.  
 

Učebné zdroje  

 
 Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre 3. ročník základných škôl: 

GEMBALOVÁ, A. a kol.: Cesta viery. Spišská Nová Ves : Katolícke pedagogické a 

katechetické centrum, 2010.  

 Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy, 

textové prílohy, pracovné listy a CD.  

 Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.  

 

Hodnotenie žiakov  

 
Ţiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy. 

Metódy a formy hodnotenia: klasifikácia, slovné hodnotenie, sebahodnotenie, didaktické testy, 

projekt.  

Známkou hodnotíme:  

1. prácu s pracovným zošitom - priebeţne  

2. vytvorenie projektu – raz za polrok  

3. krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok  

4. aktivitu na hodine  

Hodnotenie ţiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je zaloţené prevaţne na 

diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja ţiaka. Kaţdý ţiak musí mať moţnosť zaţívať úspech 

a musí vedieť, ţe chyby a ich odstraňovanie tieţ napomáhajú k jeho rozvoju. 

  



Názov predmetu  Náboţenská výchova 

Vzdelávacia oblasť  Človek a hodnoty 

Časový rozsah 

výučby  1 hodina týţdenne (33 hodín ročne) 

Ročník  IV. 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP 

Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka 

slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ  

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Vypracoval Mgr. Stanislava Lelková 

Školský rok 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Náboţenstvo ako skutočnosť, ktorá sa nás dotýka, je súčasťou nášho ţivotného procesu, je 

ústredným stavebným kameňom nášho interpretačného modelu a tieţ jeho identity. 

Náboţenská výchova je utváraná ako predchádzajúce rozhodnutie pre dobro dieťaťa, pre 

rozvoj najhlbších dimenzií jeho osobnosti. Cieľom náboţenskej výchovy v škole, na báze 

hodnôt, je základná sloboda, dospelosť a samostatné rozhodovanie mladého človeka.  

Predmet "náboţenská výchova" je výchovno-vzdelávacím predmetom, na ktorom je 

nevyhnutné osvojiť si vedomosti a skúsenosti, ktoré majú neodmysliteľný vplyv na vytváranie 

základného náboţenského postoja a uvádzanie do praxe v podobe kresťanského ţivotného 

štýlu. Nakoľko dejiny a kultúra nášho národa, ako aj celej Európy, stoja na kresťanskom 

základe, poloţenom svätým Cyrilom a Metodom, je samozrejmé toto duchovné bohatstvo 

poznávať a rozvíjať súčasne so zdokonaľovaním sa v ďalších oblastiach spoločenského i 

osobného ţivota.  

Štvrtý ročník náboţenskej výchovy nadväzuje na poznatky ţiakov nadobudnutých v 

predchádzajúcich ročníkoch a tieto ďalej prehlbuje a rozvíja. V tomto ročníku sa pozornosť 

venuje ţivotu Cirkvi ako Boţieho ľudu, sviatostiam a liturgii. Cieľom tohto ročníka bude 

prehlbovanie náboţenských vedomostí a zároveň pozývanie ţiakov k stále aktívnejšiemu 

preţívaniu viery prostredníctvom sviatostného a liturgického ţivota v Cirkvi.  

Ako Boţí ľud liturgiou spoločne oslavujeme Boha, nášho Otca a najvyššieho Dobrodinca. 

Ţiaci sa oboznamujú so všetkým, čo súvisí s liturgiou. Zúčastňovaním sa na liturgickom 

slávení prehlbujú 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Pre dosiahnutie cieľa výučby treba mať na zreteli vzdelávacie a výchovné ciele. Vzdelávacím 

cieľom náboţenskej výchovy na I. stupni ZŠ je podanie základných právd viery, kresťanská 

orientácia, pochopenie významu sviatostí a liturgie. Vedomostná stránka má spontánne prejsť 

do výchovného procesu dieťaťa, kde sa postupne buduje a rozvíja jeho kresťanský ţivotný 

postoj. 

Obsah vzdelávania 

1.  CESTA NÁDEJE 

2.  BIBLIA – SLOVO O NÁDEJI 

3.  NÁDEJ PRESAHUJÚCA SMRŤ 

4.  SVEDECTVO NÁDEJE 

5.  PRAMEŇ NÁDEJE 

Kľúčové kompetencie 
 

komunikačné kompetencie: 

Ţiak 

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, zapája sa do diskusie, neskáče do reči 

• je schopný sa stíšiť 

• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie 



• rozumie reči podobenstiev 

• je schopný sa stíšiť 

• konfrontuje sa s osobnou skúsenosť strachu, dôvery a nádeje 

• rozumie empatickej komunikácii 

• rozumie asertívnej komunikácii medzi jednotlivcami a kresťanskými spoločenstvami 

• rozumie potrebe ekumenického dialógu 

• osvojuje si vhodnú argumentáciu 

 

kompetencie k učeniu sa: 

Ţiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

• objavuje potrebu tvorivého učenia sa 

• hľadá spôsoby riešenia problému 

 

kultúrne kompetencie: 

Ţiak 

• objavuje jedinečnosť človeka 

• objavuje krásu biblického posolstva pre svet 

• váţi si krásu kresťanských stavieb chrámov 

• učí sa tolerancii 

 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Ţiak 

• uvedomuje si hodnotu seba samého a kaţdého človeka uţ od jeho počatia, prijíma sám seba 

• je schopný oceniť hodnotu kamarátstva 

• uvedomuje si hodnotu biblických vzorov 

• objavuje kresťanské posolstvo úcty k trpiacemu a umierajúcemu človeku 

• uvedomuje si zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí 

 

existenciálne kompetencie: 

Ţiak 

• objavuje duchovný rozmer človeka 

• objavuje biblický rozmer nádeje 

• objavuje kresťanské posolstvo nádeje presahujúcej smrť 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

Multikultúrna výchova 

Ţiak 

• je schopný vnímať vo svojom okolí inakosť iných denominácií a je schopný prijať túto 

skutočnosť 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Ţiak 

• oceňuje jedinečnosť človeka a rešpektuje ju v ţivotných situáciách 

• vie vyjadriť radosť zo ţivota a osvojuje si pozitívny postoj k ţivotu 

• je schopný vnímať smrť ako súčasť ţivota a je otvorený pre kresťanské posolstvo nádeje 

• vníma svoj duchovný rozmer 

• je vnímavý pre sústredenie, stíšenie a načúvanie 



 

Environmentálna výchova: 

 

Ţiak 

• je schopný ekologického postoja – ochrany prírody 

Medzipredmetové vzťahy  

 

Biológia  

o Príroda a ţivot  

 

Dejepis  

o Priestor a čas, sviatky  

 

Geografia  

o Objavovanie Zeme a vesmíru a najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek - kultúrne 

stavby, chrámy  

Občianska náuka  

o Moja rodina – komunikácia v rodine 

 

Požiadavky na výstup 

• vysvetliť čím je človek jedinečný 

• reprodukovať biblický príbeh o Noemovej arche 

• nájsť súvis medzi biblickým príbehom o Noemovej arche a zodpovedným prístupom k 

prírode 

• vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje 

• objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu 

• objavovať zodpovednosť za prírodu a za rozvíjanie dôstojnosti ľudského ţivota 

• vnímať potrebu sebariadenia 

• akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom 

• formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Boţej blízkosti.  

• vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie 

• reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona 

• jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty proroctiev prorokov Micheáša (a ty 

Betlehem...) a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo nádeje interpretovať biblické príbehy o 

Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa 

• identifikovať sa s postojmi nádeje v ţivote biblických postáv 

• na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako 

základný predpoklad pre zmysel 

• vnímať Bibliu ako slovo nádeje v ţivote človeka a ľudstva. 

• formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv 

• vysvetliť podobenstvá o Boţom kráľovstve ako obrazné príbehy pribliţujúce Boţie 

kráľovstvo a cestu k nemu 

• interpretovať biblické príbehy o Jeţišových uzdraveniach ako znaky Boţieho kráľovstva • 

reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie 

• vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského ţivota 

• vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do súvisu s biblickými textami o Jóbovi a 

kresťanským pohľadom na zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí 



• reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení Lazára 

• objaviť súvislosť medzi Jeţišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a 

kresťanskou nádejou presahujúcou smrť 

• objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej 

presahujúcu smrť 

• objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie posolstvo veľkonočného tajomstva v 

kresťanskej viere, ktorá dáva nádej presahujúcu smrť 

• z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť vetu, ţe ţivot je silnejší ako smrť 

• rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu 

• je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so ţivotom a smrťou  

• prostredníctvom modelových situácií zo ţivota detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné a 

rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou 

• vnímať svedectvo nádeje v ţivote kresťanov z rôznych cirkví 

• vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich v našej krajine 

(regióne) a navrhnúť spoločnú angaţovanosť pre dobro (sociálna oblasť) 

• osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery k ľuďom iných denominácií  

• jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer človeka 

• na modelových situáciách objaviť nádej zo ţivota viery 

• vnímať potrebu stíšenia 

• cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe 

Metódy a formy 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, 

vekových a iných osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia.  

Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno vyuţiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (pribliţovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

poznatkov a skúseností ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela).  

Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).  

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa 

riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných 

riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická 

úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu 

určitého produktu).  

Pre realizáciu cieľov sú dôleţité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná 

výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného 

problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi 

vyučovaním zameraným na preţívanie a vyučovaním zameraným na rozumové 

zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so 

stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri 



ktorej sú ţiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie 

záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená 

na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný 

dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie 

ţivotných situácií, aktivity, ktoré vyţadujú interakciu medzi skupinou ţiakov a jednotlivcami), 

kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A 

propos": konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná interakcia, podľa rozprávania 

učiteľa, ţiakov, návštevníka o najdôleţitejších a najaktuálnejších témach zo ţivota. Typické 

autentické rozhovory.  

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím hry AZ kvíz, domáce 

úlohy).  

Ţiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je 

moţné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu 

zvolil.  

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 

jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na poţadované správanie. Dôleţitou 

súčasťou kaţdej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v beţnom ţivote.  

 

Učebné zdroje  

 
- Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska vydala pre 4. 

ročník túto učebnicu - Oslavujme Pána  

- KOLEKTÍV AUTOROV: S tebou, Pane. Diecézna katechetická komisia pri 

arcibiskupskom úrade v Košiciach, Košice, 1999  

 

- JURČÁKOVÁ, S., LENCZ, L., SYNEKOVÁ, M., ŢITŇANSKÁ, T.: Metodická príručka 

výchovy k láske a čistote pre I. stupeň ZŠ. Bratislava: Komisia pre katechizáciu a školstvo 

KBS, 1999.  

- BRATISLAVSKO-TRNAVSKÉ ARCIDIECÉZNE KATECHETICKÉ STREDISKO: 

Nápady I. Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS, 2000.  

-  Okrem záväzných učebníc katechéta pouţíva základný materiál Sväté písmo a Katechizmus 

Katolíckej cirkvi.  

 

Hodnotenie žiakov  
 
Ţiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej 

školy. Metódy a formy hodnotenia: klasifikácia, slovné hodnotenie, sebahodnotenie, 

didaktické testy, projekt.  

Známkou hodnotíme:  

1. prácu s pracovným zošitom - priebeţne  

2. vytvorenie projektu – raz za polrok  
3. krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok  

4. aktivitu na hodine  

Hodnotenie ţiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je zaloţené 

prevaţne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja ţiaka. Kaţdý ţiak musí mať 



moţnosť zaţívať úspech a musí vedieť, ţe chyby a ich odstraňovanie tieţ napomáhajú k jeho 

rozvoju. 

 


