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1.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. 



 

2.Ciele vyučovaciého 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  

 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa 

realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií ţiakov, 

ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboţenská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových 

kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  

Komunikačné kompetencie - ţiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie 

otázky a zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre 

odlišnosti, ţiak si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho, formuluje 

otázky, porovnáva, oponuje, formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory, ţiak sa učí 

reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť 

svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje 

pocity, ţiak sa učí dešifrovať a vhodne pouţívať symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu 

v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboţenského ţivota. 

Kompetencie k učeniu sa – ţiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky 

svojho učenia a diskutuje o nich  

Kompetencie k riešeniu problémov – ţiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, 

prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa 

sa na riešení úloh s druhými, ţiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a 

naplánuje riešenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje 

svoj názor  

Občianske kompetencie – ţiak sa adaptuje na meniace ţivotné a pracovné podmienky, podľa 

svojich schopností a moţností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe 

potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho 



ţivota vo svojom okolí háji svoje práva aj práva iných, vníma dôleţité postavenie rodiny ako 

základnej bunky spoločnosti  

Kultúrne kompetencie – ţiak si osvojuje postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať 

druhých ľudí takých, akí sú; angaţuje sa a rešpektuje vo svojom ţivote humánne princípy v 

duchu solidarity a lásky, všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry 

a ich umenie povaţuje za rovnocenné a inšpirujúce, ţiak vníma obrazy a symboly, architektúru, 

ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty); rešpektuje kultúrne tradície ako základ 

súčasného umenia, osvojuje si prácu  s literárnymi ţánrami a druhmi, vníma pôvod umeleckých 

diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) ţiak si osvojuje 

kritický prístup k médiám  

Sociálne a interpersonálne kompetencie – ţiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, 

k iným, učí sa chápať ich potreby a postoje, objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu 

na jeho schopnosť podať výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky,ţiak sa vníma ako časť 

celku, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje 

skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, ţiak 

zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým 

ľuďom  

Existenciálne kompetencie – ţiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností 

opakujúcich sa v dejinách ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí 

sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, 

aplikuje vo svojom ţivote jednotlivé prvky spirituality.  

 

3.Témy vzdelávania  

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 
(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)  

 

 

P.č 

      

Tematický celok           

                        

Počet hodín 

ŠVP ŠkVP 

1. Boh hovorí k človeku  5 0 

2. Dialóg Boha a človeka  3 0 

3 Moja modlitba  2 0 

4. Náš dialóg s Bohom 4 0 

5. Obeta Boţiého ľudu  4 0 

6. Dialóg cez sluţbu 3 0 

7. Sluţba s modlitbou  2 0 



Prierezové témy  a prepojenie s inými predmetmi 

Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboţenskej výchovy, ţiak 

rozvíja nasledovné kompetencie:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Ţiak  

objavuje a rozvíja svoj vnútorný rozmer  

je vnímavý k duchovným potrebám svojej komunity  

vyuţíva svoje moţnosti  

 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu  

Ţiak  

pozná svoju úlohu v rodine  

rozvíja svojou sluţbou vzťahy v rodine  

 

 

Environmentálna výchova  

Ţiak  

má pozitívny vzťah k prírode, oceňuje a nadchýňa sa je krásou  

chápe základné environmentálne problémy, rešpektuje poţiadavky na kvalitné ţivotné 

prostredie  

 

Mediálna výchova  

Ţiak  

rozumie svetu symbolov  

vie správne pouţívať symbolické vyjadrovanie  

Medzipredmetové vzťahy :  

Biológia  

o Príroda a ţivot  

Dejepis  

o Priestor a čas, sviatky  

o Časová priamka, obdobie pred Kr. po Kr.  

o Pamäť ľudstva – písmo, kníhtlač, náboţenstvo, legendy, mýty  

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  

Výtvarná výchova  

o Podnety výtvarného umenia - ranokresťanské a byzantské umenie /mozaika  

 

4. Poţiadavky na výstup 

Tematický celok  Obsahový štandard  Výkonový štandard  

 

Boh hovorí k človeku  

Práca so Svätým písmom  
Delenie Svätého písma,  

Skratky kníh,  

vyhľadávanie kníh,  

kapitol, veršov  

Elektronická Biblia  

Misia Cyrila a Metoda,  

cyrilika, hlaholika,  

Otče náš  

v staroslovienčine  

ţiaci vierozvestcov – sv.  

Gorazd, jeho ţiak sv.  

Bystrík,  
 

Ţiak vie  

- vymenovať 5 historických kníh  

Starého zákona a 5 historických 

 Kníh 

Nového zákona  

- pomenovať časti Nového 

zákona  

- podľa súradníc nájsť daný text 

vo  

Svätom písme  

- správne pouţívať skratky kníh  

Svätého písma, čísla kapitol a 

veršov  

- pracovať s elektronickou 

bibliou na  

internete  

- opísať najdôleţitejšie udalosti 

zo  

ţivota sv. Cyrila a Metoda  

- vysvetliť prínos byzantskej 

misie     pre Slovensko  

- Vysvetliť prínos prekladu 

Svätého  

písma do nášho jazyka  

- reprodukovať spamäti prvé dva  

verše Jánovho evanjelia  

- s pomocou učiteľa poskladať  

modlitbu Otče náš  

v cirkevnoslovanskom jazyku  

- pouţívať vhodné slová  

v komunikácii s inými ľuďmi  

- pravdivo a správne šíriť 

informácie   

 

 

 

 

Dávidové prosby  

odpustenie (ţalmy)  

Šalamúnova prosba  

o múdrosť  

Mária zvelebuje Boha  

(Magnifikat)  

Jeţiš – učiteľ modlitby  

ţiak vie  

- v biblických príbehoch nájsť  

spoločné znaky modlitby Dávida 

a  

Šalamúna  

- prerozprávať časť biblického  

príbehu zo ţivota kráľa Dávida  



 

 

 

Dialóg boha a človeka  

(Otče náš), porovnanie  

dvoch evanjeliových  

textov modlitby Otče náš  

a Šalamúna  

- charakterizovať časti modlitby 

Otče náš  

- vytvoriť kartotéku biblických  

modlitieb  

- porovnať dva evanjeliové texty  

modlitby Otče náš  

- prostredníctvom modlitby 

rozvíjať dialóg s Bohom  

- nájsť vo Svätom písme 

modlitbu Otče náš  

- citovať jeden citát zo Svätého  

písma  

- správne doplniť (poskladať)  

Magnifikát 

 

Moja modlitba  

Pravidlá modlitby (miesto,  

čas a pravidelnosť)  

Druhy modlitby  

Príklady svätých (hymnus  

sv. Františka na  

stvorenstvo príklad  

oslavnej modlitby)  

Ţiak vie  
- vymenovať pravidlá modlitby  

- pomenovať aspoň tri druhy  

modlitby  

-jednoducho prerozprávať 

ţivotopis  

sv. Františka  

- podľa vzoru – hymnus sv. 

Františka na stvorenstvo  

- v modlitbe vyjadriť vďaku  

-výrazovo vyjadriť 

Františkovu pieseň stvorenstva  

- vytvoriť osobnú modlitbu k 

rôznym príleţitostiam  
 

 

 

Náš dialóg s Bohom  

Čo je symbol?  
Znaky a symboly  

v beţnom ţivote.  

Komunikácia  

prostredníctvom symbolu  

Liturgické symboly, farby,  

úkony, postoje, gestá  

Liturgické predmety  

Slávenie liturgického  

roka, slávnosť, liturgické  

obdobia  

Chrám, Jeruzalemský  

Chrám, Farský kostol  

Ţiak vie  
- vysvetliť pojem symbol  

- rozlíšiť znak od symbolu  
- oceniť úlohu a zmysel 

symbolov  

- vymenovať jednotlivé obdobia  

liturgického roka  

- priradiť správnu farbu  

k liturgickému obdobiu  

- správne demonštrovať aspoň 5  

liturgických úkonov  

- vysvetliť a oceniť potrebu 

slávenia  

- symbolicky nakresliť schému  

rozdelenia liturgického roku  

- pomenovať základné časti 

chrámu  

- nakresliť a pomenovať 5  

liturgických predmetov  

- vie podať informácie o farskom  

kostole  

 

 

Obeta Boţieho ľudu  

Obeta, obetavosť, jej  

zmysel v ţivote človeka.  

Obeta Jeţiša Krista.  

Obeta baránka (starozákonná,  

novozákonná obeta,Pascha, 

Posledná večera)  

Obetný dar, moja obeta.  

Pomoc misiám  

Ţiak vie  

- prostredníctvom príkladu 

opísať zmysel obety  

- konkrétnym skutkom vyjadriť  

vďačnosť za obetu druhých ľudí  

(priateľov, rodičov)  

-vysvetliť jednoduchým 

spôsobom spôsob sprítomnenia 



 Jeţišovej obety  pri sv. omši  

- vysvetliť prirovnanie Jeţiša  

k nebeskému pelikánovi  

- prejaviť vďaku za Jeţišovu 

obetu  

- nájsť analógiu medzi baránkom  

v Starom zákone a Boţím 

baránkom  v Novom zákone  

- charakterizovať symbolický  

význam chleba a vína pri sv. 

omši  

- oceniť význam chleba a vína  

v ţivote človeka  

- aktívne sa podieľať na príprave  

a priebehu liturgického slávenia  

 

Dialóg cez sluţbu  

sluţba chorým (sviatosť  

pomazania chorých)  

Sluţba ľudskej rodine  

(sviatosť manţelstva)  

Sluţba Boţej rodine  

(sviatosť kňazstva –  

diakon, kňaz, biskup)  

- opísať a porovnať úlohu 

chlapca a dievčaťa v sluţbe 

rodine  

- konkrétnymi skutkami slúţiť  

rodine, chorým, slabším  

- vymenovať tri stupne kňazstva  

- vymenovať kňazov vo svojej  

farnosti  

- vysvetliť potrebu sviatosti  

manţelstva, kňazstva a 

pomazania chorých pre človeka 

z pohľadu sluţby  

- formulovať modlitbu za kňazov  

 

 

 

Sluţba modlitbou  

Modlitba za ţivých  

/modlitba za kňaza,  

priateľov, rodičov,  

spoluţiakov, učiteľov/  

Modlitba k svätým  

/modlitba na príhovor  

svätých –  

Terézia z Lisieux,  

Môj krstný patrón  

Modlitba za zomrelých  

Ţiak vie 

pomenovať rôzne formy 

modlitby za druhých ľudí  

- priradiť jednotlivé časti sv.  

omše/liturgie k bohosluţbe slova  

alebo bohosluţbe obety  

- formulovať modlitbu za iných  

vlastnými slovami (kňazov, 

štátnych predstaviteľov, 

učiteľov, spoluţiakov/  

- na príklade ţivota sv. Terézie  

z Lisieux zdôvodniť potrebu  

modlitby k svätým  

- sformulovať modlitbu ku 

svojmu krstnému patrónovi  

 

5.Stratégia 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, 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 a pod.), 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. 

6.Učebné zdroje : 

metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre piaty ročník základných škôl 

„Poznávanie cez dialóg“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. 

(metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a 

pracovné listy)  

moţnosť vyuţitia pracovného zošita pre piaty ročník ZŠ „Pán prehovoril“, vydaného  

 

7.Hodnotenie ţiakov  

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

školy. Metódy a formy hodnotenia: absolvoval / neabsolvoval. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náboţenská výchova 6.ročník 

 

 

Názov predmetu 

 

Náboţenská výchova  

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnota  

Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne/33 hodín ročne 

Ročník šiety 

Škola ZŠ, Zlaté Klasy  

 Názov ŠkVP Učime sa pre ţivot,múdrosť robí človeka 

slobodným. 

Stupeň vzdelania Niţšie sekundárne – ISCED 2 

Dĺţka štúdia 5 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk  

 

 

Tematický plán schválený na zasadnutí PK dňa:30.08.2013 

     predseda PK :Mgr. Petrovská 

     riaditeľka  školy:  Mgr. Farkašová 
 

 

 

Charakteristika predmetu v 6. ročníku  

Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, 

cítenie, svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru. Ponúka prístup k biblickému 

posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho moţnosť ţivota s Cirkvou. 

Zameriava sa 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 i rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti.  

Učí ţiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom 

a svetu v ktorom ţijú. Náboţenská výchova je výchovou zodpovednosti voči sebe, voči 

iným jednotlivcom i celej spoločnosti.  

Výučba náboţenstva 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 celú spoločnosť. 

 

Ročníková téma: POZNÁVANIE PRAVDY  

Dieťa začína kriticky vnímať ţivot a prostredie, v ktorom ţije. Objavuje v sebe 

túţbu po hľadaní pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzané pravdou, ktorá ho vedie 



k Bohu, a ktorej hodnotu sa učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú 

pravdu do ţivota. Objavená pravda prehlbuje rozmer náboţenskej viery v ţivote dieťaťa.  

Ročníkový symbol: kameň  

Ţiak sa v 6. ročníku stretáva so symbolom kameň, s ktorým postupne pracuje v 

štyroch rovinách: vecnej, subjektívnej, objektívnej a náboţenskej.  

Kameň je symbolom tvrdosti, pevnosti a nezničiteľnosti. Je symbolom nadľudskej 

sily a moci. Kameň uţ v minulosti bol nenahraditeľný pracovný nástroj či dôleţitý stavebný 

materiál. V ľudovej múdrosti nachádzame mnoţstvo prirovnaní a porekadiel o kameni.  

Človek, ktorý je pevným kameňom, má pevný charakter, zásady, vyznáva hodnoty 

nemennej – trvácnej pravdy. Práve preto sa kameň stáva symbolom šiesteho ročníka.  

Náboţenskú rovinu symbolu rozvíjame biblickým príbehom o Jakubovi, ktorý postavil 

Bohu kamenný oltár, o Ezechielovi, ktorý dostáva prísľub: Odstránim z ich tela srdce 

kamenné  a dám im srdce z mäsa,.. (Ez 11,19), pomenovaním Jeţiša ako – uholný kameň, 

Petra – skaly Cirkvi 

 

 2. 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  

 

Ročníkový cieľ:  

o Spoznávať Boţiu pravdu. Oceniť hodnotu pravdy. Orientovať svoj ţivot podľa pravdy. 

Praktizovať ţivot v pravde podľa hlasu svedomia.  

 



Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa 

realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií 

ţiakov, ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboţenská výchova sa podieľa na 

rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  

Komunikačné kompetencie - ţiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, 

kladie otázky a zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť 

otvorený pre odlišnosti, ţiak si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť 

spoludiskutujúceho, formuluje otázky, porovnáva, oponuje, formuluje a vyjadruje svoje 

myšlienky a názory, ţiak sa učí reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si vlastné 

reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, 

sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje pocity, ţiak sa učí dešifrovať a vhodne pouţívať 

symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a 

náboţenského ţivota  

Kompetencie k učeniu sa – ţiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje 

výsledky svojho učenia a diskutuje o nich  

Kompetencie k riešeniu problémov – ţiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, 

prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a 

podieľa sa na riešení úloh s druhými, ţiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, 

premyslí a naplánuje riešenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej 

skúsenosti obhajuje svoj názor  

Občianske kompetencie – ţiak sa adaptuje na meniace ţivotné a pracovné podmienky, 

podľa svojich schopností a moţností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, 

chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do 

občianskeho ţivota vo svojom okolí háji svoje práva aj práva iných, vníma dôleţité 

postavenie rodiny ako základnej bunky spoločnosti  

Kultúrne kompetencie – ţiak si osvojuje postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať 

druhých ľudí takých, akí sú; angaţuje sa a rešpektuje vo svojom ţivote humánne princípy v 

duchu solidarity a lásky, všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné 

kultúry a ich umenie povaţuje za rovnocenné a inšpirujúce, ţiak vníma obrazy a symboly, 

architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty); rešpektuje kultúrne tradície ako 

základ súčasného umenia, osvojuje si prácu s literárnymi ţánrami a druhmi, vníma pôvod 

umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) ţiak si 

osvojuje kritický prístup k médiám  

Sociálne a interpersonálne kompetencie – ţiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj 

kritickosti, k iným, učí sa chápať ich potreby a postoje, objavuje a uznáva dôstojnosť 



človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé 

stránky, ţiak sa vníma ako časť celku, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri 

riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk vonkajších prejavov 

úcty k opačnému pohlaviu, ţiak zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám 

so zdravotným postihnutím, starým ľuďom  

Existenciálne kompetencie – ţiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností 

opakujúcich sa v dejinách ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, 

učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka, objavuje existenciu nemennej 

pravdy, aplikuje vo svojom ţivote jednotlivé prvky spirituality.  

 

3. Témy vzdelávania  

 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín  

 

( 1.hodina týţdenne, 33 hodín ročne )   

 

P.č  Tematický celok Počet hodín 

ŠVP ŠkVP 

1. Pravda ako hodnota  4 0 

2 Hľadanie pravdy o svete  5 0 

3 Hľadanie pravdy o ţivote  5 0 

4 Ohlasovateľia pravdy  4 0 

5 Konať v pravde  5 0 

Prierezové témy  a prepojenia s inými predmetmi  

Mediálna výchova  

Ţiak  

 je schopný samostatnej reflexie o pozitívnom a negatívnom vplyve médií  

 osvojil si kritériá na hodnotenie mediálnych ţánrov  

 vníma účinok médií na osobnosť človeka vníma umelecké diela vyrastajúce z kresťanstva 

(obraz, literatúra, hudba) ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície  

 

Environmentálna výchova  

Ţiak  

 oceňuje prírodu (zem, vodu, zvieratá, rastliny)  



 vníma človeka ako súčasť prírody  

 má úctu k ţivým aj neţivým súčastiam prírody, ktoré aktívne chráni.  

 

Dejepis  

o Priestor a čas, sviatky  

o Časová priamka, obdobie pred Kr. po Kr.  

Biológia  

o Príroda a ţivot  

 

4. Poţiadavky na výstup 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

 

 

 

Pravda ako hodnota  

Potreba pravdy Jakub a Ezau  

Pravda v etike, médiá 

(zachovanie tajomstva)  

8. Boţie prikázanie  

Ţiak vie  
- na konkrétnej modelovej 

situácii rozlíšiť medzi 

pravdou a klamstvom  

- interpretovať cez biblický 

príbeh o Jakubovi a Ezauovi 

dopad klamstva na vzťah 

súrodencov  

- vysvetliť potrebu pravdy v 

ţivote človeka a v 

medziľudských vzťahoch  

- posúdiť silu slova  

- pomenovať zásady pravdy 

pre správne fungovanie 

medziľudských vzťahov  

- uviesť príklad manipulácie 

slovom a riziká manipulácie  

- na základe novinových 

článkov posúdiť hodnotu 

etiky pravdy v masmédiách  

- vo dvojici vytvoriť fiktívny 

list redaktorovi (novín, TV..) 

a posúdiť hodnovernosť 

daného masmédia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesty hľadania pravdy 

v dávnej. minulosti  

Mýtický obraz sveta  

Evolučná teória,  Biblický 

obraz stvorenia sveta (ENV)  

 

Ţiak vie  
- opísať pravdivosť obraznej 

reči biblického príbehu o 

stvorení sveta  

- porovnať predstavenú 

časovú udalosť stvorenia 

sveta na „lište“ času a vo 

Svätom písme  

- pomenovať biblický príbeh 

o stvorení ako model 

stvorenia, nie historickú 



Hľadanie pravdy o svete  udalosť  

- porovnať biblický príbeh o 

stvorení s vedeckým 

pohľadom  

- porovnať staroveké mýty o 

vzniku sveta s posolstvom 

biblického textu  

- jednoducho vytvoriť 

symbolický obraz stvorenia 

sveta  

- zostaviť vlastný ţalm na 

oslavu stvorenia rečou 

dnešného človeka  

- vytvoriť jednoduchý projekt 

pre pomoc znečistenej prírode 

(globálne problémy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hľadanie pravdy o ţivote  

Pôvod človeka  

Biblický obraz stvorenia 

človeka,  

Pád človeka  
Hranice človeka (svedomie)  

Ţiak vie  
-pomenovať symbolickosť 

obraznej reči biblického 

príbehu o stvorení človeka a 

porovnať s vedeckým 

pohľadom - vysvetliť hodnotu 

človeka v stvorení na Boţí 

obraz  

- vnímať svoje vlastné 

hranice  

- navonok prejaviť úctu k 

človeku  

- porovnať biblický príbeh o 

páde človeka s mýtickým a 

poukázať na rozmer 

kresťanskej nádeje (vyznanie 

a odpustenie viny)  

- zdôvodniť existenciu zákona 

vo svedomí  

- určiť osobné prekáţky pri 

hľadaní pravdy  

- na modelových situáciách 

rozlíšiť medzi pocitom viny a 

vedomím viny  

 

 

 

 

 

Ohlasovateľia pravdy  

Prorok Ezechiel (Ez 3, 1-3)  

Jeţiš – učiteľ pravdy (Mt, 

5,37)  

Apoštoli - hlásatelia pravdy 

(sv. Peter, sv. Štefan)  
Modelové ilustrovnie a 

akceptovanie pravdy 

  

Ţiak vie  
- vysvetliť význam 

ohlasovania pravdy  

- odvodiť logický záver z 

prezentovanej obraznej 

biblickej reči pri povolaní 

proroka Ezechiela  

- vysvetliť výrok Jeţiša: 

„Vaše 'áno' nech je 'áno' a 



vaše 'nie' nech je 'nie'“. (Mt 
5,37)  

vymenovať aspoň dvoch 

ohlasovateľov pravdy  

- jednoducho opísať ţivot sv. 

Petra a sv. Štefana  

- porovnať svoj ţivot s 

predloţenými vzormi - 

ohlasovateľmi pravdy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Konať v pravde  

Zodpovednosť za druhých z 

pohľadu prirodzenej morálky 

(Zlaté pravidlo)  

Ţidovský zákon Zedaka, 

islamský Zakat, Jeţišov 

príkaz lásky  

Skutky lásky (skutky 

milosrdenstva) Sociálny 

hriech  
Riešenie problémovej úlohy – 

príbeh s mravnou dilemou  

Ţiak vie 
- diskutovať o význame 

„Zlatého pravidla“  

- porovnať ţidovský zákon 

Zedaka, islamský Zakat a 

Jeţišov príkaz lásky  

- prispieva k diskusii v 

pracovnej skupine a v triede o 

význame „Zlatého pravidla"  

- vnímať dopad rozhodnutia 

na ţivot človeka  

- na modelovej situácii 

demonštrovať skutky lásky  

- posúdiť hodnotu pravdy a 

vyvodiť závery pri riešení 

problémovej úlohy s mravnou 

dilemou  

- rozlišovať medzi väčším a 

menším zlom, medzi väčším 

a menším dobrom  

-definovať sociálny hriech  

-vymenovať 3 skutky, 

ktorými koná podľa pravdy  

- na príkladoch svätých, 

významných osobností a 

konkrétnych ţivotných 

udalostiach vysvetliť 

spravodlivé (pravdivé) 

konanie  

 

 

 

5. Stratégia 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, 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. 

 

 

VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE STRATÉGIE :  
 
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu schopností a vedie ich k :  

- sebaúcte  

- hodnotenie a zaujímanie stanovísk  

- rozlišovaniu dobra a zla  

- spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov  

- rozvíjaniu a reflexii v otázka Boha, významu sveta, zmyslov a hodnoty ţivota  

- motivácii k osobnému náboţenskému ţivotu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v 

spoločnosti  

 

6. Učebné zdroje  

- Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre šiesty ročník základných škôl „Poznávanie 

pravdy“ a prac. listy, Spišská Nová Ves: KPKC, 2009  

 

7. Hodnotenie ţiakov : 

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

školy. Metódy a formy hodnotenia: absolvoval/ neabsolvoval 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Náboţenská výchova 7.ročník 

 

 

 

Názov predmetu 

 

Náboţenská výchova 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnota  

Časový rozsah výučby 1. hodina týţdenne/33 hodín ročne 

Ročník siedmy 

Škola ZŠ, Zlaté Klasy  

 Názov ŠkVP Učime sa pre ţivot,múdrosť robí človeka 

slobodným. 

Stupeň vzdelania Niţšie sekundárne – ISCED 2 

Dĺţka štúdia 5 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk  

 

Tematický plán schválený na zasadnutí PK dňa: 30.8.2013 

     predseda PK :Mgr. Petrovská 

     riaditeľka školy: Mgr.Farkašová 
 
 

1. Charakteristika predmetu v 7. ročníku  
 

Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, 

cítenie, svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, 

k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho moţnosť ţivota s Cirkvou. Zameriava sa 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 i 

rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti. Učí ţiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, 

rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu v ktorom ţijú. Náboţenská výchova je výchovou 

zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti.  

Výučba náboţenstva 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 celú spoločnosť. 

 

Ročníková téma: SLOBODA ČLOVEKA  

Dieťa začína túţiť po osamostatnení sa a po slobode. Vychádza spod krídel ochrany 

autority. Oslobodzuje sa od nekritického vnímania autority, ktorú doposiaľ vnímalo ako miesto 

istoty, bezpečia a ochrany. Objavením rozmeru slobody v sebe rozvíja vzťah k svojej osobe a k 

druhým ľuďom. Táto skúsenosť slobody mu umoţňuje objavovať slobodné rozhodnutie pre 



vzťah k Bohu. Slobodným nazeraním na vzťah s Bohom je schopné vidieť vo viditeľnom svete 

stopy Boha, s ktorým prehlbuje vzťah v náboţenskom preţívaní.  

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu  

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  

- 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  

 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa 

realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií ţiakov, 

ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboţenská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových 

kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: 

Komunikačné kompetencie - ţiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie 

otázky a zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre 

odlišnosti, ţiak si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho, formuluje 

otázky, porovnáva, oponuje, formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory, ţiak sa učí 

reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť 

svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje 

pocity, ţiak sa učí dešifrovať a vhodne pouţívať symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu 

v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboţenského ţivota 

Kompetencie k učeniu sa – ţiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky 

svojho učenia a diskutuje o nich  

Kompetencie k riešeniu problémov – ţiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, 

prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa 

sa na riešení úloh s druhými, ţiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a 

naplánuje riešenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje 

svoj názor  



Občianske kompetencie – ţiak sa adaptuje na meniace ţivotné a pracovné podmienky, podľa 

svojich schopností a moţností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe 

potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho 

ţivota vo svojom okolí háji svoje práva aj práva iných, vníma dôleţité postavenie rodiny ako 

základnej bunky spoločnosti 

Kultúrne kompetencie – ţiak si osvojuje postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať 

druhých ľudí takých, akí sú; angaţuje sa a rešpektuje vo svojom ţivote humánne princípy v 

duchu solidarity a lásky, všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry 

a ich umenie povaţuje za rovnocenné a inšpirujúce, ţiak vníma obrazy a symboly, architektúru, 

ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty); rešpektuje kultúrne tradície ako základ 

súčasného umenia, osvojuje si prácu s literárnymi ţánrami a druhmi, vníma pôvod umeleckých 

diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) ţiak si osvojuje 

kritický prístup k médiám 

Sociálne a interpersonálne kompetencie – ţiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, 

k iným, učí sa chápať ich potreby a postoje, objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu 

na jeho schopnosť podať výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, ţiak sa vníma ako 

časť celku, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje 

skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, ţiak 

zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým 

ľuďom  

Existenciálne kompetencie – ţiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností 

opakujúcich sa v dejinách ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí 

sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, 

aplikuje vo svojom ţivote jednotlivé prvky spirituality 

 

3. Témy  vzdelávania  
Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín   

 

(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)     

 

P.č. Tematický celok Počet hodín 

 

ŠVP 
 

ŠkVP 

1 Sloboda človeka  6 0 

2 Sloboda rozhodnutia  4 0 



3 Boh oslobodzuje človeka  4 0 

4 Rešpektovanie vierovyznaní 5 0 

5 Láska ako príncip slobody  4 0 

 

Prierezové témy a prepojenia s inými predmetmi 

 

Mediálna výchova  

Ţiak  

kriticky hodnotí hovorený i písaný mediálny prejav  

interpretuje a kriticky hodnotí artefakty umeleckej produkcie  

hodnotí artefakty inokultúrnej umeleckej produkcie  

disponuje základnými pravidlami verejného dialógu a argumentácie  

vie posúdiť hodnotu slávenia a kultúru správania  

 

Multikultúrná výchova   

 

objavuje a oceňuje kultúrne bohatstvo svojho náboţenstva  

rešpektuje práva iných náboţenstiev  

vníma multikulturalitu ako prostriedok vzájomného kultúrneho obohacovania  

vníma monoteistické náboţenstvá ako korene a zdroje európskej civilizácie  

reflektuje sociálne vzťahy, komunikáciu a rozhodovanie v beţných aj vypätých situáciách  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Ţiak  

si osvojuje kultivované správanie  

prispieva k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej  

utvára si pozitívny postoj k sebe samému i k druhým ľuďom  

si vie uvedomiť priority v ľudskom ţivote a priame ohrozenie vlastných hodnôt  

rozumie princípom kresťanskej etiky  

získava základné sociálne zručnosti pri riešení zloţitých situácií  

si vie uvedomiť motiváciu svojich rozhodnutí  



si vie uvedomiť priority v ľudskom ţivote a priame ohrozenie vlastných hodnôt  

rozumie princípom kresťanskej etiky  

uvedomuje si hodnotu spolupráce  

uzatvára a rozvíja základné zručnosti pre spoluprácu  

 

Dejepis  

o Časová priamka, obdobie pred Kr. po Kr.  

o Pamäť ľudstva – písmo, kníhtlač, náboţenstvo, legendy, mýty  

 

4. Poţiadavky na výstup  

Tematický celok Obsahový štandard Výkony štandard 

 

 

 

 

 

 

 

Sloboda človeka  

 

 

-chápanie slobody  

-povolanie k slobode  

-otroctvo človeka  

-Exodus  

-hranica slobody- Desatoro  

Ţiak vie:  

na konkrétnej ţivotnej situácii 

rozoznať ţivot v slobode a v 

otroctve hriechu  

posúdiť potrebu Boţieho 

zákona v ţivote  

definovať pojem slobody ako 

vnútorný stav človeka  

vysvetliť, v čom spočíva 

zneuţitie slobody  

vymenovať dôsledky 

prvotného hriechu  

vysvetliť rozdiel medzi 

zamestnaním a povolaním  

reflektovať svoje vlastné 

rozhodnutia  

posúdiť a modifikovať 

biblické príbehy z pohľadu 

dnešnej doby  
rozlišovať rôzne spôsoby 

slobody, chápať Desatoro ako 

ich vyjadrenie  

 

 

 

 

 

Sloboda rozhodnutia 

 
Slobodné rozhodnutie 

(nutnosť voľby) sloboda a 

zodpovednosť  

riešenie problémovej 

situácie – príbeh s mravnou 

dilemou  
princípy  rozhodovania 

(autonómna a heteronómna 

morálka)  

Ţiak vie:  

na základe analýzy 

problémovej situácie 

vysvetliť dopad rozhodnutí na 

ţivot jednotlivca a 

spoločnosti  

posúdiť hodnotu 

spravodlivosti vo svete  

vyrozprávať biblické príbehy 

a posúdiť ich hodnotu pre 

dnešný ţivot  

vysvetliť vývoj svedomia z 



pohľadu vývoja človeka  

na problémových situáciách s 

morálnou dilemou posúdiť 

vývoj morálneho úsudku  

posúdiť princípy 

rozhodovania z pohľadu 

autonómnej a heteronómnej 

morálky  
 

 

 

Boh oslobodzuje človeka 

 
vina a odpustenie vo svetle 

prirodzenej morálky  

kresťanský pohľad na vinu a 

odpustenie  

chápanie viny v iných 

kultúrach a náboţenstvách 

Kristus oslobodzuje (formy 

pokánia – sviatostné i mimo 

sviatostné) 


 

Ţiak vie:  

predstaviť vinu a odpustenie 

vo svetle prirodzenej morálky  

vysvetliť archetypálnu 

skúsenosť človeka s vinou a 

previnením . 

V rôznych kultúrach a 

náboţenstvách v dejinách 

ľudstva  

konfrontovať ju s biblickým 

pohľadom na uznanie viny a 

odpustenia  

uvedomovať si mravné 

rozmery svojich rozhodnutí a 

ich dopad voči sebe, druhým 

ľuďom, svetu, Bohu  

rozlíšiť sviatostnú formu 

pokánia a mimo sviatostnú 

formu  

uviesť príklady sviatostných a 

mimo sviatostných foriem 

pokánia  

osvojovať si kresťanský 

pohľad na vinu a odpustenie  

 
 

 

 

Rešpektovanie vierovyznaní  

Rešpektovanie inakosti 

Hľadanie Boha ( hinduizmus, 

budhizmus, islam, 

kreľťanstvo, judaizmus 

Putovanie po ceste predkov   

Ţiak vie  

vymenovať základné 

monoteistické náboţenstvá  

vymenovať základné 

polyteistické náboţenstvá  

opísať základné znaky 

svetových náboţenstiev 

(hinduizmus, budhizmus, 

islam, judaizmus, 

kresťanstvo)  

porovnať učenie svetových 

náboţenstiev s kresťanským 

učením  

opísať rozdielne a spoločné 

prvky jednotlivých svetových 

náboţenstiev  
 



 

 

 

Láska ako príncip 

 
sloboda a vzťah k autoritám 

(hierarchia, anarchia, 

nezávislosť  

láska ako cesta k slobode 

(blahoslavenstvá)  

sloboda a prosociálne 

správanie (angaţovanosť v 

rodine, spoločnosti, cirkvi)  
 

Ţiak vie  
 

orientovať sa v cirkevnom 

členení a hierarchickom 

usporiadaní, vymenovať 

diecézy Slovenska  

a ich biskupov  

uvedomiť si dôleţitosť 

autority v spoločnosti  

vnímať napätie medzi 

vnútornou poslušnosťou k 

autoritám a nutnosťou 

odoprieť poslušnosť pri 

zneuţití autority  

formovať svedomie ako 

zvrchovanú normu mravnosti  


 

 

5. Stratégia 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, 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   

 

6. Učebné zdroje  

Metodická príručka katolíckeho náboţenstva pre siedmy ročník základných škôl „Sloboda 

človeka“ –Spišská Nová Ves kpkc 2010 .   

 

7. Hodnotenie ţiakov  

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

školy. Metódy a formy hodnotenia:  absolvoval/neabsolvoval. 

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. 

 



 

Náboţenská výchova 8.ročník 

 

 

Názov predmetu 

 

Náboţenská výchova  

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnota  

Časový rozsah výučby 1  hodina týţdenne/33 hodín ročne 

Ročník ôsmy 

Škola ZŠ, Zlaté Klasy  

 Názov ŠkVP Učime sa pre ţivot,múdrosť robí človeka 

slobodným. 

Stupeň vzdelania Niţšie sekundárne – ISCED 2 

Dĺţka štúdia 5 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk  

  

Tematický plán schválený na zasadnutí PK dňa:30.8.2013 

     predseda PK :Mgr.Petrovská 

     riaditeľka školy:Mgr.Farkašová   
 

 
1. Charakteristika predmetu v 8. ročníku  

Učivo 8. ročníka je zamerané na hlbšie poznanie kresťanských mravných noriem a 

formovanie kresťanského ţivotného štýlu. Popri záţitku z vyučovania treba klásť dôraz, aby si 

ţiaci osvojili určitý rozsah vedomostí naspamäť, bez čoho by sa len veľmi ťaţko mohol rozvíjať 

ich vzťah k Bohu, k sebe samému a k iným ľuďom. Učebnica sleduje osobné problémy 

dospievajúcej mládeţe a ponúka priestor na slobodný dialóg. Ţiaci sa majú naučiť vytvárať 

vlastný názor, vedieť si ho zdôvodniť a obhájiť. Učivo je rozdelené do piatich tematických 

celkov.  

Mladý človek začína preberať zodpovednosť sám za seba. Sám Boh mu poskytuje pomoc, ale 

treba mu ju sprostredkovať. Má sa učiť zodpovednosti za seba i druhých ľudí, spoznávať a učiť 

sa ţiť kresťanský ţivotný štýl. Boh sa mu dáva vo sviatostiach, v spoločenstve a modlitbe. 

Pokračuje sa ďalej v pozitívnej výchove k láske a čistote. 

 

2. Výchovné a vzdelávacie ciele  

Hlavným vzdelávacím cieľom vo výučbe náboţenstva na II. stupni základnej školy je 

vedomostne pripraviť mladého človeka tak, aby mal osvojené základné náboţenské pravdy a 

princípy kresťanského ţivotného štýlu, ktoré sa budú u neho ďalej rozvíjať na strednej škole. 

Vo výchovnej oblasti je úlohou školskej katechézy prispieť k tomu, aby mladý človek vedel 

teoretické poznatky uplatniť vo svojom ţivote a bol oporou pre svojich rovesníkov, aby si 

nachádzal svoje miesto v ţivote.  



Ďalej sú uvedené rámcové ciele pre jednotlivé ročníky a podrobné pre jednotlivé témy. Pri 

tvorbe konkrétnej vyučovacej hodiny treba, aby učiteľ náboţenskej výchovy mal ujasnené ciele, 

ktoré chce dosiahnuť a k čomu priviesť ţiakov. Pri jednotlivých témach sa uvádza viacero 

cieľov. Učiteľ náboţenskej výchovy sám zváţi, ktoré ciele na jednotlivej hodine sú pr neho 

prioritné, lebo niektoré nemusia byť v danom čase alebo skupine aktuálne, alebo zváţi, či je 

potrebné vytýčiť si iné. 

 

3. Témy vzdelávania 
  

  Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 
 

(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)  

 

P.č Tematický celok Počet hodín 

1 Hľadám smer  4 

2 Boh mi udáva smer  5 

3 Dávam sa na cestu  5 

4 Boh mi radí  13 

5 Boh sa mi dáva  6  

 

Prierezové témy a medzipredmetové vzťahy  

Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboţenskej výchovy, ţiak 

rozvíja nasledovné kompetencie:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Ţiak  

objavuje a rozvíja svoj vnútorný rozmer  

je vnímavý k duchovným potrebám svojej komunity  

vyuţíva svoje moţnosti  

 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu  

Ţiak  

pozná svoju úlohu v rodine  

rozvíja svojou sluţbou vzťahy v rodine  

 

 



Predmet rímskokatolícke náboţenstvo, hoci sa na pohľad nezdá, v skutočnosti 

vedomostne i výchovne súvisí s mnohými predmetmi. Prírodovedné predmety (prírodopis, 

Fyzika, chémia, matematika a sčasti i zemepis) obdivujú krásu Boţieho stvorenstva - neţivú 

prírodu, rastliny, ţivočíchy, dokonalosť človeka, zákony, ktoré Boh ukryl do svojho diela. 

Kultúra a dejiny nášho národa sú späté s kresťanstvom a odkazom sv. Cyrila a Metoda. 

Vkultúrnu vyspelosť, učia sa o slovenských národných buditeľoch, literátoch a umelcoch, ktorí 

boli platnými členmi Cirkvi. Dejepis podáva dejiny ľudstva a nášho národa, ktoré sú úzko 

spojené s dejinami Cirkvi. ýchovné predmety - hudobná a výtvarná výchova nachádzajú svoju 

inšpiráciu a duchovný rozmer v náboţenstve, pracovné vyučovanie vedie človeka k 

posväcovaniu prácou, v ktorej človek nachádza nielen zdroj obţivy, ale aj realizácie; telesná 

výchova prispieva k starostlivosti o telo, a taktieţ posilňuje vôľu človeka. Triednické hodiny tieţ 

nájdu inšpiráciu v náboţenstve pri riešení problémov triedy, protidrogovej výchove či výchove k 

láske a čistote. 

 

4. Poţiadavky na výstup  

 

Obsah, náučné (A) a výchovné (B) ciele  

 

1. Hľadám smer  

1.1. Ľudská dôstojnosť  

A: - poukázať na individuálnu originalitu človeka a vzájomnú odlišnosť medzi ľuďmi, - 

poukázať na to, čo je skutočne podstatné a dôleţité a nie iba navonok.  

B: - uvedomiť si svoju originalitu, ďakovať Bohu za dar ţivota, - nadobudnúť sebaúctu.  

1.2. Túţby a plány  

A: - uvedomiť si, ţe kaţdý človek má svoje plány a túţby a tie majú viesť človeka k 

plnohodnotnému ţivotu a ku konečnému cieľu, ktorým je večný ţivot.  

B: - zamyslieť sa nad sebou a svoje túţby a plány zosúladiť s realitou ţivota 

1.3. Schopnosti a vlastnosti  

A: - spoznať svoje schopnosti a vlastnosti, ktorými ma Boh obdaril, - pochopiť, ţe schopnosti 

treba rozvíjať pre dobro svoje i druhých a na to, aby bol oslávený Boh.  

B: - byť ochotný spolupracovať s Boţou milosťou, - vzbudiť túţbu chcieť pracovať na sebe - 

posilňovať vôľu, odstraňovať zlé vlastnosti a pestovať dobré. 

2. Boh mi udáva smer 

2.1. Svedomie  

A: - definovať svedomie v súlade s učením Cirkvi, - pochopiť, ţe svedomie je prirodzený Boţí 

zákon v nás.  



B: - uvedomiť si, ţe človek je zodpovedný za výchovu svojho svedomia, - podnecovať k 

pravidelnému spytovaniu svedomia a k pristupovaniu k svätej spovedi.  

2.2. Desatoro  

A: - uvedomiť si, ţe Desatoro človeka neobmedzuje, ale oslobodzuje od závislosti od hriechu, - 

pomáha mu nájsť správny vzťah k Bohu a ľuďom.  

B: - vnímať Desatoro ako starostlivú lásku Boha Otca o mňa a uvedomiť si, ţe prikázania, ktoré 

mi dáva, sú ochranou pred mojím nešťastím. 

2.3. Zákon lásky  

A: - naučiť sa znenie hlavného Boţieho prikázania, - poukázať na to, aký by bol svet bez lásky 

smutný a prázdny. 

B: - naučiť sa plniť si svoje povinnosti s láskou, objaviť v tom ľahkosť a radosť, - pochopiť, ţe 

milovať Boha nadovšetko a blíţneho ako seba samého je kľúč k šťastnému a zmysluplnému 

ţivotu.  

2.4. Sloboda  

A: - pochopiť, ţe sloboda je Boţí dar človeku, bez nej by bol človek ako robot, - bez slobodného 

rozhodnutia by sa nedala prejaviť láska. B: - zneuţitie tohto Boţieho daru znamená postaviť sa 

proti Bohu, teda hriech, a zároveň sa tým človek stavia proti vlastnému šťastiu. 

3. Dávam sa na cestu  

3.1. Zodpovednosť za seba  

A: - poukázať na zmeny, ktorými prechádza človek počas puberty - biologické, fyziologické, 

psychické, sociálne, - pochopiť, ţe prichádza čas preberania zodpovednosti za seba.  

B: - snaţiť sa o sebaprijatie, dávať si pozor, aby som ja sám nerobil to, čo sa mi nepáči na 

správaní iných, - pestovať dobrý vzťah k rodičom a súrodencom.  

3.2. Sebaovládanie  

A: - uvedomiť si, ţe bez sebaovládania človek nemôţe pokročiť vpred v tvorbe svojej osobnosti 

a vytvorí si tým problémy naviac, - sebaovládanie je dlhodobá namáhavá úloha, neskôr sa však 

bude stávať menej namáhavou a s väčším prínosom.  

B: - naučiť sa ovládať v rôznych ţivotných situáciách, aby človek neublíţil sebe ani iným 

ľuďom a úspešne splnil svoje poslanie, osvojenie si schopnosti sebaovládania vyţaduje 

predchádzajúce denné cvičenie sa v maličkostiach (urobiť, čo sa mi nechce; odoprieť si niečo, 

na čo mám chuť). 

3.3. Zodpovednosť za iných  

A: - zodpovednosť za iných je znakom zrelého dospelého človeka, - uvedomiť si dôsledky 

nezodpovedného prístupu.  

B: - zodpovednosť za iných je jedným z prejavov skutočnej lásky, ktorá napĺňa srdce človeka 

radosťou a pokojom, - vedieť prejaviť svoju vďačnosť a radosť za prejavenú dôveru a 

nesklamať toho, ktorý mi ju dal.  



3.4. Lákadlá  

A: - uvedomiť si, ţe lákadlá sú rafinovane zamaskované nebezpečenstvá, - pripomenúť si 

následky dedičného hriechu (vôľa sa naklonila k zlému).  

B: - na príkladoch predstaviť negatívne účinky lákadiel zmyslov: fajčenie, alkohol, drogy, sex, 

reklama, - vyhýbať sa prostrediu a veciam, ktoré ponúkajú zlo, - čerpať silu na odporovanie zlu 

v modlitbe a vo sviatostiach. 

4. Boh mi radí  

4.1. Úcta k ľuďom  

A: - uvedomiť si, ţe všetci ľudia si zasluhujú úctu, lebo kaţdého človeka stvoril Boh, - kaţdý 

človek má určité poslanie na zemi a má sa usilovať poznávať ho a ţiť v súlade s Boţou vôľou.  

B: - byť si vedomý, ţe človek nemôţe ţiť sám a ţe sa navzájom potrebujeme, - urobiť 

konkrétny skutok lásky k blíţnemu.  

4.2. Úcta k ţivotu  

A: - Boh je pôvodcom a darcom kaţdého ţivota, preto len jemu jedinému patrí právo 

rozhodovať o počiatku a konci ţivota.  

B: - mať vţdy na pamäti, ţe ţivot je Boţí dar a s týmto darom chcem múdro zaobchádzať a 

vyuţiť ho čo najlepšie na svoje dobro a dobro ľudí ţijúcich okolo mňa, - vykonať konkrétny 

skutok telesného milosrdenstva. 

4.3. Úcta k pohlaviu  

A: - Boh stvoril človeka ako muţa a ţenu, aby sa vzájomným sebadarovaním v trvalom zväzku 

vernej a nesebeckej lásky podieľali na odovzdávaní ţivota, - pochopiť, ţe pravá láska pochádza 

od Boha, a nie je v telesnosti.  

B: - pochopiť, ţe Bohu aj cez 6. a 9. prikázanie ide o naše šťastie, šťastie rodín, hlavne detí, - 

zachovávať si čistotu myšlienok a vyjadrovania v sexuálnej oblasti, - uvedomiť si, ţe sebecké 

záujmy poniţujú oboch.  

4.4. Spravodlivosť  

A: - spravodlivosť vyţaduje ochranu vlastníctva, ako aj pomoc tým, čo si vlastnými silami 

nemôţu zabezpečiť prostriedky na dôstojný ţivot.  

B: - Boh zakazuje aj nezriadenú túţbu po bohatstve, treba si vybudovať slobodný vzťah  

4.5.Úcta k pravde  

A: - uvedomiť si Jeţišovo poslanie od Otca - vydať svedectvo o pravde, ktoré je Boh sám, - byť 

si vedomý, ţe pravda o nás samých oslobodzuje, hoci niekedy môţe byť nepríjemná.  

B: - túţiť po pravde a mať odvahu podľa nej ţiť, - chrániť sa kaţdého klamstva, lebo ono nás 

odvádza od Boha a spôsobuje najrôznejšie formy zla.  

4.6. Úcta k práci  

A: - vnímať prácu ako osobný rozvoj a spoluprácu na stvorených Boţích dielach, - poukázať na 

zmysluplnosť a poslanie ľudského ţivota podľa hesla sv. Benedikta: "Modli sa a pracuj!"  



B: - prácou človek vytvára rozličné hodnoty, ktoré sú uţitočné pre neho i pre ľudskú spoločnosť, 

- vedieť si rozvrhnúť čas na prácu, modlitbu a oddych; nestať sa otrokom vecí a vyhýbať sa 

chamtivosti po peniazoch. 

4.7. Zasvätený ţivot  

A: - uvedomiť si, ţe zasvätený ţivot je jednou z ciest ku svätosti a pomoci ľudstvu, - vysvetliť 

význam kňazstva a rehoľného stavu.  

B: - u ţiakov vzbudiť túţbu po svätom ţivote, ku ktorému sú povolaní všetci ľudia, - 

bohuzasvätený ţivot iným poukazuje, aby nezabúdali na svoju dušu, na svoj vzťah k Bohu a na 

večný ţivot.  

4.8. Krása stvorenia  

A: - byť si vedomý, ţe všetko, čo pochádza od Boha, je dobré, krásne a má svoj význam, - 

pochopiť, ţe zo ţivých bytostí iba človek môţe vnímať krásu stvorenia a aktívne sa zapájať do 

vytvárania ďalších hodnôt.  

B: - vnímať krásu Boţích diel v prostredí, v ktorom ţijem, - predniesť oslavný ţalm na krásu 

Boţích diel, ktoré v sebe ukrývajú Boţiu múdrosť a veľkosť. 

4.9. Úcta k prírode  

A: - uvedomiť si, ţe človek patrí k prírode, ktorá bola stvorená pre neho a Boh mu ju dal, aby ju 

vyuţíval a zveľaďoval, - poukázať na nebezpečenstvá ničenia prírody potrebu jej ochrany.  

B: - aktívne sa zapojiť do ochrany prírody, podieľať sa na vyčistení zanedbanej lokality, - 

ďakovať Bohu za krásu a úţitok z prírody.  

4.10. Civilizácia lásky  

A: - uvedomiť si, ţe kaţdá civilizácia by mala byť preniknutá láskou a vzájomnou pomocou, 

lebo inak zanikne, poukázať na Cirkev, ktorú Jeţiš Kristus ustanovil na zemi ako spoločenstvo 

tých, ktorí sa majú navzájom milovať a slúţiť si.  

B: - kresťan, ktorý ţije podľa evanjelia, sa zároveň podieľa aj na budovaní a šírení civilizácie 

lásky. 

5. Boh sa mi dáva  

5.1. Boh a ja  

A: - uvedomiť si, ţe modlitba je prvou komunikáciou s Bohom, - predstaviť ţiakom druhy a 

formy modlitby.  

B: - priviesť ţiakov k pravidelnej modlitbe, zvlášť osobnej a tieţ v rodine, - podľa toho, ako sa 

modlím, môţem lepšie spoznať, aký je môj vzťah k Bohu.  

5.2. Boh a my  

A: - pochopiť význam spoločenstva pre jednotlivca, - poukázať na význam spoločnej modlitby a 

na silu pravého spoločenstva.  

B: - podnietiť mladých k vytvoreniu skutočného spoločenstva, - vzbudiť si túţbu chcieť byť 

uţitočným pre spoločenstvo a spoločne sa modliť. 



5.3. Boh v znakoch  

A: - pochopiť, ţe človek môţe byť spasený jedine Boţou milosťou (spása je Boţí dar), 

oboznámiť s pojmom milosť a sviatosti - matéria, forma a vnútorná dispozícia.  

B: - viesť ţiakov k častému pristupovaniu ku sviatostiam, cez ktoré sa viac priblíţia k Bohu, - 

vzbudiť túţbu po večnom ţivote a uchovať sa v stave posväcujúcej milosti.  

5.4. Boh je láska  

A: - Boţou podstatou je láska - jednorodený Syn Jeţiš nám sprítomnil túto Boţiu lásku a Boţiu 

milosť, - základnou vlastnosťou lásky je dávať sa ďalej iným.  

B: - prejavy Boţej lásky voči ľuďom - poslal svojho jediného Syna, aby nezahynul nik, kto v 

neho uverí, - moja viera sa prejavuje v skutkoch lásky k blíţnym. 

 

5.  Stratégia 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, 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 a pod.), 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. 

6. Učebné zdroje  

- Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska vydala pre 8. ročník túto 

učebnicu - Ako ďalej ţiť  

- ORENDÁČ, P., LENCZ, L., HUDÁK, P., BEREŠOVÁ, M.: Metodická príručka 

výchovy k láske a čistote pre II. stupeň ZŠ a 1. a 2.- ročník SŠ, Prešov: Komisia pre 

katechizáciu pri KBS bo VMV, 1999.  

 

7. Hodnotenie ţiakov  

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

základnej školy. Metódy a formy hodnotenia: absolvoval /neabsolvoval. 



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

prevaţne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja ţiaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náboţenská výchova 9.ročník 

 

 

 

Názov predmetu 

 

Náboţenská výchova  

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnota  

Časový rozsah výučby 0, 5 hodin týţdenne/16,5 hodín ročne 

Ročník deviaty 

Škola ZŠ, Zlaté Klasy  

 Názov ŠkVP Učime sa pre ţivot,múdrosť robí človeka 

slobodným. 

Stupeň vzdelania Niţšie sekundárne – ISCED 2 

Dĺţka štúdia 5 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk  

  

Tematický plán schválený na zasadnutí PK dňa:30.8.2013 

     predseda PK :Mgr. Petrovská 

     riaditeľka školy:Mgr.Farkašová   
 

 
1.Charakteristika predmetu v 9. ročníku  

Mladý človek, ktorému je predovšetkým určená táto kniha, je v období veľkých 

ţivotných rozhodnutí. Potrebuje správnu orientáciu i povzbudenie, aby vieru dokázal ţiť. 

Kapitoly a témy tejto knihy im v tom všetkom chcú pomôcť.  

Cieľom učebnice náboţenstva pre 9. ročník základných škôl je vychovať z mladého človeka 

dobrého občana svojej vlasti a dobrého kresťana. Jedno podporuje druhé. Naša doba veľmi 

potrebuje ľudí, ktorí sú pripravení budovať našu vlasť. Potrebuje ľudí spravodlivých, 

statočných, obetujúcich sa pre spoločné dobro. Okrem prirodzených pohnútok k tejto 

sebavýchove sú tu aj nadprirodzené motívy. Z nich čerpali silu na obetu naše predchádzajúce 

generácie. Ide o dobro nás všetkých, o náš spoločný domov. Ďalším aspektom tejto učebnice je 

zhrnúť predchádzajúcich osem ročníkov náboţenstva a vytvoriť v mladom človekovi ucelený 

pohľad na ţivot a pomôcť mu riešiť aktuálne problémy dnes. Učivo 9. ročníka je rozčlenené do 

šiestich tematických celkov a obsahovo ho môţeme zhrnúť do dvoch blokov:  

- poznanie jednotlivých osôb Najsvätejšej Trojice a ich pôsobenie v prospech človeka, poznanie 

Cirkvi a ţivota v milosti,  

- riešenie problémov, s ktorými zápasí dospievajúca mládeţ, formovanie jej ţivotného štýlu a 

hľadanie riešení problémov sveta.  

Poznávanie seba, druhých a Boha. Potom sa venuje aktuálnym problémom mladých ľudí. Ďalej 

sa buduje kresťanský ţivotný štýl a podáva usmernenie pri rozhodovaní sa pre budúce ţivotné 

povolanie.  

 



2. Výchovné a vzdelávacie ciele  

Hlavným vzdelávacím cieľom vo výučbe náboţenstva na II. stupni základnej školy je 

vedomostne pripraviť mladého človeka tak, aby mal osvojené základné náboţenské pravdy a 

princípy kresťanského ţivotného štýlu, ktoré sa budú u neho ďalej rozvíjať na strednej škole. 

Vo výchovnej oblasti je úlohou školskej katechézy prispieť k tomu, aby mladý človek vedel 

teoretické poznatky uplatniť vo svojom ţivote a bol oporou pre svojich rovesníkov, aby si 

nachádzal svoje miesto v ţivote.  

Ďalej sú uvedené rámcové ciele pre jednotlivé ročníky a podrobné pre jednotlivé témy. Pri 

tvorbe konkrétnej vyučovacej hodiny treba, aby učiteľ náboţenskej výchovy mal ujasnené ciele, 

ktoré chce dosiahnuť a k čomu priviesť ţiakov. Pri jednotlivých témach sa uvádza viacero 

cieľov. Učiteľ náboţenskej výchovy sám zváţi, ktoré ciele na jednotlivej hodine sú pre neho 

prioritné, lebo niektoré nemusia byť v danom čase alebo skupine aktuálne, alebo zváţi, či je 

potrebné vytýčiť si iné. 

 

3. Témy na vzdelávanie 
 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín   

 

(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne) 

 

P.č Tematický celok Počet hodín 

1 Ja a ţivot  3 

2 Boh kráča s nami  5 

3 Boţí ľud- cirkev  6 

4 Otázky ,,nástrčných´´  5 

5 Liečba tohto sveta  8 

6 Výchova k láske a k čistote  6  

Prierezové témy a medzipredmetové vzťahy  

Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboţenskej výchovy, ţiak 

rozvíja nasledovné kompetencie:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Ţiak  

objavuje a rozvíja svoj vnútorný rozmer  

je vnímavý k duchovným potrebám svojej komunity  

vyuţíva svoje moţnosti  



 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu  

Ţiak  

pozná svoju úlohu v rodine  

rozvíja svojou sluţbou vzťahy v rodine  

 

4. Poţiadavky na výstup  

 

Obsah, náučné (A) a výchovné (B) ciele  
 

1. Ja a ţivot  

1.1. Som originál  
A: - uvedomiť si svoju veľkú hodnotu na základe svojho pôvodu (od Boha pochádza všetko) 

B: - váţiť si seba aj druhých ako rovnocenné, neopakovateľné a originálne bytosti, - popri 

starostlivosti o telesné potreby mať na pamäti starosť o svoju nesmrteľnú dušu.  

1.2. Čo so mnou  

A: - uvedomiť si seba ako neopakovateľnú bytosť, odhaliť Boţí plán s človekom, zmysel ţivota, 

pesrspektívy, ktoré sú pred ním - večný ţivot.  

B: - prebudiť záujem, zvedavosť o veci, ktoré nás presahujú, viera, zmysel pre tajomstvo.  

 

2. Boh kráča s nami  

2.1. Rukopis Boha Otca  

A: - predstaviť ţiakom Boha Otca, prvú Boţskú osobu a jeho pôvodný plán s človekom - trvalé 

šťastie a večný ţivot, - uvedomiť si, ţe človek môţe zneuţiť a zneuţíva slobodnú vôľu proti 

Tvorcovi a v konečnom dôsledku proti sebe samému.  

B: - ďakovať v modlitbe nebeskému Otcovi za všetky jeho dary, - poznávať a odstraňovať 

všetko, čo ma vzďaľuje od Boha.  

2.2. Spasiteľ očakávaný národmi  

A: - predstaviť ţiakom staroveké správy rôznych národov o Spasiteľovi, - predstaviť ţiakom 

starozákonné proroctvá o Kristovi.  

B: - príchodom Boţieho Syna sa naplnilo prisľúbenie o Vykupiteľovi dané prvým rodičom po 

ich páde, - vzbudiť túţbu viacej poznávať učenie Jeţiša Krista - Sväté písmo.  

2.3. Najviac milovaný, najviac nenávidený  

A: - predstaviť Jeţiša Krista ako druhú Boţskú osobu, oboznámiť ţiakov s hlavnými princípmi 

Jeţišovho učenia.  

B: - uvedomiť si dôleţitosť svojich rozhodnutí a ich dôsledky (Jn 3, 19 - "A súd je v tomto: ... a 

ľudia milovali tmu viac ako svetlo...").  



2.4. Jeţiš a pravda o ňom  

A: - na základe biblických textov priblíţiť ţiakom ľudské vlastnosti Jeţiša Krista.  

B: - nájsť riešenie, ako si vytvoriť osobný vzťah k Jeţišovi Kristovi, - ktoré vlastnosti Jeţiša by 

som si chcel osvojiť. 

2.5. Boţí šepot  

A: - predstaviť ţiakom tretiu Boţskú osobu - Ducha Svätého a jeho účinkovanie v duši človeka a 

cez Cirkev.  

B: - naučiť sa byť citlivými na pôsobenie Ducha Svätého (zvlášť pri modlitbe) a vedieť rozlíšiť 

Boţí hlas od hlasov sveta (Mt 7, 16-18 "Poznáte ich po ovocí"). 

 

3. Boţí ľud - Cirkev  

3.1. Boţia rodina - Cirkev  

A: - pripomenúť si, čo je Cirkev, oboznámiť ţiakov s prípravou zaloţenia Cirkvi Jeţišom 

Kristom a ţivotným štýlom prvých kresťanov.  

B: - uvedomiť si, ţe patrím do jednej veľkej duchovnej rodiny - Cirkvi, v ktorej sa mi dostávajú 

dobrá, zvlášť cez sviatosti, - byť si vedomý, ţe nemôţem len prijímať, ale človeka viacej 

napĺňa, keď dáva.  

3.2. Cirkev stráţi poklady  

A: - oboznámiť sa so známkami pravej Cirkvi - jedna, svätá, katolícka, apoštolská, - poukázať 

na boţský a ľudský rozmer Cirkvi a dôsledky z toho plynúce.  

B: - naučiť sa hľadať pravdu a odmietať zlo, - uvedomovať si právo a povinnosť Cirkvi 

vyjadrovať sa k aktuálnym otázkam ţivota a potrebu prijímania kresťanských hodnôt.   

3.3. Cirkev má tajomstvá a stráţi poklady ţivota  

A: - vysvetliť Jeţišove slová: "Ja som Cesta, Pravda a Ţivot".  

B: - poukázať na hlavné poslanie Cirkvi - spásu ľudí, - prebudiť záujem o duchovné hodnoty, 

ktoré Cirkev prináša.  

3.4. Sviatosti - pramene ţivota  

A: - predstaviť ţiakom prostriedky, ktoré Kristus ustanovil na spásu ľudí. B: - vedieť pouţívať 

tieto prostriedky v kaţdodennom ţivote.  

3.5. Boh prebýva medzi nami  

A: - oboznámiť ţiakov s pôvodom a významom svätej omše.  

B: - vzbudiť ţivý záujem o účasť na svätej omši a podľa moţnosti sa zapojiť (miništrovaním,  

čítaním, spevom a iné), - mať v úcte Eucharistiu, často ju prijímať a uvedomiť si silu, ktorú 

dáva do ţivota.  

3.6. Hriechy - ničitelia ţivota  

A. - predstaviť ţiakom najväčšie nebezpečenstvo, ktoré hrozí človeku - ťaţký hriech, ktorý nás 

odlučuje od Boha, - zároveň poukázať na riešenie, ako postupovať po jeho spáchaní.  



B: - vzbudiť odpor ku kaţdému hriechu, nabádať vyhýbať sa páchaniu hriechov, uvedomovať si 

ich dôsledky a byť ostraţitý na rôzne nástrahy diabla, sveta, tela a pýchy  

 

4. Otázky "nájsť ročných"  

4.1. Ţivotný štýl  

A: - definovať pojem ţivotný štýl a čo najviac vplýva na jeho vytváranie a akým spôsobom sa 

to prezentuje (TV, video, internet, reklama, filmy, videoklipy), - predstaviť ţivotný štýl 

mladého kresťana.  

B: - zamyslieť sa nad tým, aký ţivotný štýl si osvojujem a kde čerpám ideály o ňom, - poukázať 

na ţivotný štýl svätých dnešných čias.  

4.2. Choroby sveta  

A: - podať informácie o tom, čo spôsobuje egoizmus v osobnom i v celosvetovom rozmere.  

B: - prebudiť citlivosť na problémy, s ktorými sa denne stretávame a vzbudiť si túţbu zbavovať 

sa egoizmu a túţiť po zdravých vzťahoch.  

4.3. Horory, porno, to je ono?  

A: - informovať ţiakov, ako sa zaznamenávajú záţitky do podvedomia človeka a vytvárajú v 

ňom tieňový program, - predstaviť ţiakom model "myslenia od konca".  

B: - spoznávať seba a analyzovať, čo zanecháva stopy v mojom vnútri, čo otupuje moje 

svedomie, - vedieť si vyberať tie skutočnosti a programy, ktoré prospievajú človekovi a 

vybudovať si ochranné mechanizmy proti negatívnym vplyvom spoločnosti.  

4.4. Trojuholník smrti  

A: - poukázať na otroctvo človeka, ak je od niečoho závislý, - vystríhať ţiakov pred skúšaním 

drogy zo zvedavosti a upozorniť na ničivé dôsledky.  

B: - pravdivo si odpovedať na otázku, ako som slobodný od rôznych moţných závislostí, - 

iniciovať záujem o výchovu svedomia a čnostný štýl ţivota.  

4.5. Sex a láska  

A: - objasniť ţiakom, ţe sexualita je dar, ktorým Boh obdaril človeka a dal mu aj rozum, aby ho 

v tejto oblasti usmerňoval, - pochopiť, ţe láska sa nestotoţňuje so sexom a poukázať na 

problémy, ktoré spôsobili, ţe sa dáva do rovnosti sex a láska.  

B: - cítiť zodpovednosť za seba i za partnera a chrániť si svoju čistotu do manţelstva, - 

uvedomiť si, ţe Boţie zákony v oblasti sexuality chránia medziľudské vzťahy, človeka a rodinu.  

 

5. Liečba tohto sveta  

5.1. Mať chrbtovú kosť  

A: - poukázať na pozitívne osobnosti súčasnosti (Ján Pavol II.) a predostrieť, prečo je dôleţité 

mať pevný charakter.  



B: - zamyslieť sa nad svojou zrelosťou a pevnosťou charakteru a neuspokojiť sa s 

priemernosťou alebo so splynutím s davom, - chcieť sa stávať osobnosťou a tým prispievať k 

dobru ľudstva.  

5.2. Cesta k hrdinstvu alebo rady na krásne preţitie mladosti  

A: - uvedomiť si, ţe človek ţije v spoločnosti, kde je viazaný mnoţstvom vzťahov, - poukázať 

na fakt, ţe kvalita vzťahov vychádza z toho, na akom základe sú budované, a ţe ony ma tieţ 

formujú.  

B: - zamyslieť sa nad tým, čo určuje moje vzťahy, - prejsť si svojich priateľov na základe 

výroku: "Povedz mi, s kým sa priatelíš, a ja ti poviem, aký si".  

5.3. Láska, ach láska  

A: - definovať pravú lásku ako dar, dobro, obetu a uvedomiť si, ţe človek má v prvom rade 

lásku rozdávať a aţ potom ju očakávať, - na základe "Hymnu lásky" (1 Kor 13, 1-3) predstaviť 

kritériá skutočnej lásky.  

B: - porozmýšľať, ako a komu prejavujem svoju lásku a ako lásku prijímam, - poukázať na to, 

ţe mnohí klamne nazývajú láskou to, čo je v skutočnosti sebectvo alebo vypočítavosť. 

5.4. Láska - čo s ňou?  

A: - predstaviť ţiakom jednotlivé etapy lásky a ako má človek pristupovať k budovaniu vzťahu 

s opačným pohlavím.  

B: - vzbudiť túţbu pestovať čistý vzťah a byť pozorným a vnímavým na potreby druhého, - 

nájsť si dôvernú osobu, s ktorou sa môţem vţdy poradiť (duchovného vodcu), - pozerať na 

rodinu ako na ohnisko lásky v Boţom poriadku.  

5.5. Druhá etapa: budovanie vzťahov  

A: - uvedomiť si, ţe sex pred manţelstvom ničí pravú lásku a spôsobuje dlhodobé zranenia duše 

i tela, - predstaviť ţiakom rady, ako si zachovať čistotu.  

B: - osvojiť si rady na zachovanie čistota a mať ich v pravý čas na mysli, - vedieť sa obetovať 

pre druhých, to vedie k vytváraniu hlbokých vzťahov a pravej lásky.  

5.6. Boţe, ja?  

A: - oboznámiť ţiakov, ako postupovať pri zisťovaní, či ich Boh nepovoláva na duchovnú 

sluţbu, - pochopiť význam a potrebu duchovnej sluţby pre Cirkev, - predstaviť ţiakom, čo je to 

duchovný ţivot.  

B: - skúmať seba, či sa nezaoberám myšlienkou, alebo nepociťujem volanie na duchovné 

povolanie, - pestovať úctu k duchovnému stavu, - modliť sa za duchovné rehoľné povolania.  

5.7. Vidieť to podstatné  

A: - uvedomiť si, ţe je dobré všímať si vonkajšie javy, ale dôleţitejšie je vnímať podstatu, - 

poukázať na potrebu oslobodiť sa od okolitých vecí, aby bol človek slobodný vnímať Boha, - 

predstaviť ţiakom formačný proces rehoľného a duchovného povolania.  



B: - skúmať sa, aké pocity vo mne zanecháva zaoberanie sa vonkajšími vecami a aké pocity 

zanechávajú duchovné veci; porovnávať, ktoré sú trvácnejšie a plnšie a podľa toho sa 

rozhodovať, - vedieť sa radovať z maličkostí.  

5.8. A čo za to?  

A: - uvedomiť si, ţe náročný ţivot kresťana Boh odmeňuje uţ tu na zemi radosťou zo ţivota a 

po smrti mu daruje večný ţivot, - na ţivotných príbehoch poukázať, ţe s Bohom sa predsa len 

ţije ľahšie a krajšie ako bez neho.  

B: - nájsť zmysel a naplnenie svojho ţivota, - ťaţkosti sú v ţivote kaţdého človeka, veriaceho i 

neveriaceho, ale veriaci má tú výhodu, ţe sa utieka k Bohu o pomoc a Boh dáva silu i riešenia.  

 

6. Výchova k láske a čistote  

6.1. Sloboda  

A: - správne chápať slobodu a vedieť ju rozlíšiť od falošnej slobody.  

B: - na príklade objasniť súvislosť medzi slobodou (slobodným rozhodnutím sa) a rozličnými 

hodnotami; poznať správnu hierarchiu hodnôt.  

6.2. Cesta lásky  

A: - uvedomiť si, ţe láska je vzťah, ktorý vyţaduje úsilie a zodpovednosť.  

B: - pozerať na čistotu ako na predpoklad stáleho skvalitňovania vzťahu a daru do manţelstva.  

6.3. Ako vnímam dievčatá (chlapcov)? Ako ony (oni) vnímajú mňa?  

A: - pochopiť veľkú pravdu, ţe telo je chrámom Ducha Svätého.  

B: - vnímať druhých (chlapci dievčatá, dievčatá chlapcov) čistými očami. 

6.4. Vzťah medzi chlapcom a dievčaťom  

A: - ukázať hodnotu čistoty pred manţelstvom. B: - vyzbrojiť ţiakov, aby vedeli čeliť názorom 

spochybňujúcim predmanţelskú čistotu.  

6.5. Mladosť, príprava na lásku  

A: - pochopiť, ţe správanie sa človeka uţ vo veľmi mladom veku rozhoduje o tom, či jeho 

budúce povolanie bude šťastné alebo nie. 

B: - manţelstvo sa uzatvára aţ v dospelosti, ale jeho základy a stavebný materiál sa pripravujú 

uţ teraz v mladosti.  

6.6. Moje povolanie  

A: - predstaviť manţelstvo a panenstvo ako dve základné formy povolania človeka k láske a 

svätosti.  

B: - definitívne rozhodnutie pre osobné povolanie môţe urobiť iba zrelý človek. 

Medzipredmetové vzťahy  

Predmet rímskokatolícke náboţenstvo, hoci sa na pohľad nezdá, v skutočnosti 

vedomostne i výchovne súvisí s mnohými predmetmi. Prírodovedné predmety (prírodopis, 

Fyzika, chémia, matematika a sčasti i zemepis) obdivujú krásu Boţieho stvorenstva - neţivú 



prírodu, rastliny, ţivočíchy, dokonalosť človeka, zákony, ktoré Boh ukryl do svojho diela. 

Kultúra a dejiny nášho národa sú späté s kresťanstvom a odkazom sv. Cyrila a Metoda. V 

literatúre sa ţiaci učia o prínose slovanských vierozvestcov pre naše písomníctvo, literatúru, 

kultúrnu vyspelosť, učia sa o slovenských národných buditeľoch, literátoch a umelcoch, ktorí 

boli platnými členmi Cirkvi. Dejepis podáva dejiny ľudstva a nášho národa, ktoré sú úzko 

spojené s dejinami Cirkvi. Občianska náuka hovorí o spoločnosti a ideálna spoločnosť je tá, v 

ktorej sa uznávajú Boţie Výchovné predmety - hudobná a výtvarná výchova nachádzajú svoju 

inšpiráciu a duchovný rozmer v náboţenstve, pracovné vyučovanie vedie človeka k 

posväcovaniu prácou, v ktorej človek nachádza nielen zdroj obţivy, ale aj realizácie; telesná 

výchova prispieva k starostlivosti o telo, a taktieţ posilňuje vôľu človeka. Triednické hodiny 

tieţ nájdu inšpiráciu v náboţenstve pri riešení problémov triedy, protidrogovej výchove či 

výchove k láske a čistote.  

 5. Stratégia 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, 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 a pod.), 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 

 

6. Učebné zdroje  

Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska vydala pre 9. ročník túto 

učebnicu -  Dobrodruţstvo ţivota  

ORENDÁČ, P., LENCZ, L., HUDÁK, P., BEREŠOVÁ, M.: Metodická príručka výchovy k 

láske a čistote pre II. stupeň ZŠ a 1. a 2.- ročník SŠ, Prešov: Komisia pre katechizáciu pri KBS 

bo VMV 

 



7. Hodnotenie ţiakov  

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

základnej školy. Metódy a formy hodnotenia: absolvoval /neabsolvoval.  

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

prevaţne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja ţiaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


