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Charakteristika predmetu, jeho význam  v obsahu  vzdelávania  

 
 

Vzdelávací štandard predmetu náboženská výchova Katolíckej cirkvi nepredstavuje 

iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah daného predmetu, ale je to 

predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie 

individuálnych učebných možností žiakov.  Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky 

predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je 

to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými konkretizovanými 

cieľmi – učebnými požiadavkami. Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac 

špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe konkrétnych učebných cieľov, učebných úloh 

a otázok.  K vymedzeným výkonom je priradený učebný obsah, v ktorom sa zdôrazňujú 

pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom 

štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného 

obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený  učebný obsah 

v rámci školského vzdelávacieho programu.  Požadované vedomosti v  náboženskej výchove 

slúžia rozvoju náboženskej dimenzie, ktorá je súčasťou kultúry a prispieva k celkovému 

formovaniu osobnosti žiakov.      

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU   

 

Predmet náboženská výchova v primárnom vzdelávaní podporuje základné 

predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný svet detí, 

umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha, Božiu 

Matku Máriu a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú predpokladom pre 

otvorenie sa životu s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti Eucharistie. Na 

podklade Božích prikázaní ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova/náboženstvo 

v nich rozvíja komunikačné zručnosti, otvára ich chápaniu okolitého sveta a vďačnosti za 

prijaté dary. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými 

rodine, spoločnosti a Cirkvi.  

 

CIELE PREDMETU   

 



Žiaci získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti človeka ako originálneho 

Božieho stvorenia,  nadobudnú základné vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa 

učenia Katolíckej cirkvi, získajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú 

predpokladom náležitej úcty k nim, získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v 

dejinách i v dnešnom svete, zorientujú sa v morálnych hodnotách, ktoré sú postavené na 

Desatore, nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a 

citov, získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu,  rozlišovanie dobra od zla, voľbu dobra 

pre seba i iných.  

 

VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD 

1. ROČNÍK 

Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si 

pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.   

Výkonový štandard  Obsahový štandard  min≤max.  
odporuč. počet h.  

1. Som na svete z lásky  
 
� vymenovať svoje odlišnosti 
oproti spolužiakom,  
� vyjadriť slovne poďakovanie a 
odprosenie,  
� formulovať spontánnu modlitbu 
poďakovania,  
� vymenovať z konkrétneho 
príbehu postavy, ktoré konajú dobro,  
� rozlišovať medzi dobrý ma zlým 
správaním u seba a iných.  
 

meno a jedinečnosť  
čo dokážem  
patrím do rodiny  
svet, v ktorom žijem  

5 ≤ 7  

2. Rodina – ohnisko lásky  
�  vymenovať tri pozitíva v 

rodine,  
� reprodukovať modlitbu Otče 

náš,  
� naplánovať si konkrétny 

dobrý skutok pre členov 
rodiny.  

 

komunikácia v rodine  
modlitba v rodine  
modlitba Otče náš  

4 ≤ 6  

� 3. Dar lásky  
 

� opísať dobrotu sv. 
Mikuláša,  

� prerozprávať s pomocou 
učiteľa biblické udalosti 
zvestovania a narodenia 
Ježiša,  

� reprodukovať modlitbu 
Zdravas Mária,  

sv. Mikuláš  
zvestovanie, návšteva Alžbety  
zmysel a hodnota daru  
narodenie Ježiša Krista  

4 ≤ 6  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� nakresliť dva symboly 
Vianoc,  

� reprodukovať s pomocou 
učiteľa prvé roky života 
Krista.  

 
� 4. Moc života a lásky  

 
� opísať biblický príbeh o 

vzkriesení Jairovej dcéry,  
� vysvetliťjednoduchým 

spôsobom dôvod slávenia 
veľkonočných sviatkov,  

� znázorniť s pomocou 
učiteľa a obrazov 
veľkonočný symbol,  

� vysvetliť jednoducho 
zmysel slávenia nedele ako 
dňa Ježišovho 
zmŕtvychvstania.  

 

život a smrť  
vzkriesenie Jairovej dcéry  
Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie 
Krista  
nedeľa – deň oslavy Ježišovho 
zmŕtvychvstania  

5 ≤ 7  

� 5. Spoločenstvo lásky  
 

� reprodukovať pomocou 
učiteľa udalosti zoslania 
Ducha Svätého,  

� reprodukovať modlitbu 
Sláva Otcu,  

� vyjadriť slovne pocity pri 
konaní dobra,  

� vymenovať niekoľko 
dobrých skutkov, ktoré mu 
preukázali spolužiaci,  

� naplánovať si konkrétny dobrý 
skutok pre spolužiaka.  

 

zoslanie Ducha Svätého  
Cirkev – spoločenstvo viery a lásky  
sv. Juraj – odvaha, pomoc, dobro a zlo  

5 ≤ 7  
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