
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

 1 hodina týždenne,  33 hodín ročne/0hodín 

Spolu 33 hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – nižšie primárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo 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. 

 

2. 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. 

 



3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Veriť Bohu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť jednoduchým spôsobom, čo 

znamená dôverovať,  

  vysvetliť podobenstvo o horčičnom 

semienku,  

  vymenovať krstné sľuby,  

  vysvetliť krstné symboly,  

  reprodukovať Apoštolské vyznanie viery, 

viera v Boha  

biblické obrazy Boha  

podobenstvo o horčičnom semienku  

krst 

 

Ježiš uzdravuje 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 reprodukovať biblické príbehy o uzdravení 

slepého, hluchonemého, človeka s 

„vyschnutou rukou“ a ochrnutého,  

  vysvetliť, čo sa vo viere chápe ako 

zázrak,  

  identifikovať sa s biblickými postavami, 

ktoré potrebujú uzdravenie, 

Ježišove uzdravenia  

rozvoj mravného cítenia 

 

Ježiš odpúšťa 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vymenovať možné reakcie človeka na 

vinu,  

  vysvetliť dôležitosť uznania si viny,  

  prerozprávať biblický príbeh o Zachejovi,  

  opísať stručne pojmy svedomie a 

spytovanie svedomia,  

 opísať dôležitosť vzájomného odpúšťania,  

 ovládať priebeh sviatosti zmierenia, 

vina, hriech 

 Ježiš v dome hriešnika (Zachej)  

na ceste zmierenia - márnotratný syn, 

ľútosť  

sviatosť zmierenia - ako prijatie odpustenia 

 

Ježiš nás oslobodzuje 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 reprodukovať udalosti vyslobodenia 

Izraelitov z egyptského otroctva,  

  opísať na základe podobenstva o 

márnotratnom synovi pojem hriech a jeho 

dôsledky,  

 rozlíšiť ťažký a ľahký hriech,  

  reprodukovať Desatoro a jednoducho 

vysvetliť význam jednotlivých prikázaní,  

 
Veľká noc (Pascha) 

 Desatoro – pravidlá pre život v slobode  

hriech a jeho dôsledky  

Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie 



 porozprávať udalosti umučenia a 

vzkriesenia Krista,  

  vysvetliť jednoducho význam obety 

Krista na kríži a jeho vzkriesenia, 

 

Ježiš nás pozýva na hostinu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vymenovať základné časti sv. omše,  

  odlíšiť bežný pokrm od Eucharistie,  

  objasniť potrebu slávenia Eucharistie pre 

človeka i spoločenstvo,  

  zdôvodniť dôležitosť účasti na 

bohoslužbe v nedeľu,  

  vysvetliť zmysel spoločenstva v Cirkvi. 

nasýtenie (zázrak rozmnoženia chlebov) 

Posledná večera (Eucharistia)  

svätá omša ako hostina (hostina 

spoločenstva, slova a chleba) 

 Cirkev ako prostredníčka Božích 

tajomstiev 

 


