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Vzdelávacia oblasť:   Človek a hodnoty 

Názov predmetu:                                Náboženská výchova 

Stupeň vzdelania :      ISCED 1 – nižšie primárne vzdelávanie 

Ročník: druhý  

Časový rozsah výučby:                      1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Forma štúdia:      denná 

Vyučovací jazyk :    slovenský 

Vyučujúci:    Mgr. Marta Kamzíková 
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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 

 

2.ROČNÍK 

Ročníkový cieľ: Reprodukovať boží zákon a biblické príbehy ľudí, ktorí dôverovali Bohu. 

Budovať postoju dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s 

Bohom a s človekom. 

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

1. Boh mi dôveruje  
 
� uviesť odlišnosti človeka od ostatných 
živočíchov,  
� rozlíšiť jednoduchým spôsobom rozdiel 
pojmov – stvoriť a vytvoriť,  
� reprodukovať pomocou učiteľa biblický 
príbeh o rajskej záhrade,  
� vyjadriť závislosť človeka na prírode a 
zodpovednosť človeka za prírodu,  
� rozlišujú na príklade dobro od zla  
 

stvorenie  
človek ako Boží obraz  
obraz rajskej záhrady  
Boh nám zveril zem a my ju chránime  

4 ≤ 6  

2. Dôverujem Bohu  
 
� opísať na konkrétnom príklade hlavné 
znaky a prejavy dôvery voči človeku,  
� reprodukovať biblický príbeh o 
Abrahámovi,  
� vysvetliť potrebu človeka niekomu 
veriť,  
� formulovať jednoduchým spôsobom 
modlitbu vlastnými slovami,  
� zdôvodniť potrebu odpočinku,  
� opísať nedeľu ako deň odpočinku a úcty 
k Bohu.  
 

Abrahám  
Boh a jeho meno  
modlitba  
nedeľa  

4 ≤ 6  

3. Dôvera v rodine  



 
� vysvetliť potrebu dôvery v rodine,  
� prerozprávať príbeh o Jakubovi a 
Ezauovi, 
�charakterizovať jednoduchým  spôsobom 
krst  
� formulovať modlitbu za rodičov a 
súrodencov.  
 

Advent (legenda o Lucii)  
rodina ako spoločenstvo - úlohy a roly v 
rodine  
Jakub a Ezau – narušenie vzájomnej dôvery  
pozvanie do Božej rodiny  

4 ≤ 6  

4. Dôverujeme si navzájom  
 
� zdôvodniť význam slova poďakovania a 
prosby prebudovanie medziľudských 
vzťahov a slušného správania,  
� prerozprávať biblický príbeh o boháčovi 
a Lazárovi,  
� uviesť príklady osobného a spoločného 
majetku,  
�  

 

schopnosť hovoriť ako Boží dar  
– výchova k citlivosti voči vyslovenému 
slovu  
čisté srdce – vedomie úcty k jedinečnosti 
každého človeka  
boháč a Lazár  
osobný majetok  

4 ≤ 5  

5. Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere  
 
� prerozprávať s pomocou učiteľa 
biblický príbeh o Mojžišovi a vyslobodení 
Izraelitov,  
�  

� priradiť pomocou učiteľa k jednotlivým 
prikázaniam čnosti.  
 

uzatvorenie zmluvy na hore Sinaj  
Desatoro ako pravidlá pre život  

3 ≤ 5  

6. Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery  
 
� prerozprávať biblický príbeh o 
márnotratnom synovi,  
� vysvetliť dôležitosť ľútosti nad 
vykonaným zlom,  
� navrhnúť spôsob ako vyjadriť prosbu o 
odpustenie.  
 

milosrdný otec / márnotratný syn  
umenie povedať zlu „nie“, obrátiť sa, 
zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom  
sviatosť zmierenia  

4 ≤ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


