
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

 1 hodina týždenne,  33 hodín ročne/0 hodín. 

 Spolu 33 hodín. 

Ročník šiesty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné  vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo v nižšom strednom vzdelávaní odovzdáva 

základné náukové predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Ponúka im 

pomoc pri orientácii v súčasnom svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície a vedie k 

oboznámeniu a ponuke kresťanského štýlu života. Umožňuje konfrontovať sa s veľkými 

existenčnými otázkami človeka a hľadať na ne odpovede. Zároveň je aj službou spoločnosti, kde 

napomáha výchove detí a mladých ľudí najmä svojím preventívnym systémom. Ovplyvňuje 

hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi. Je 

výchovou k zodpovednosti za vlastné konanie, učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa 

manipulovať ani nebyť manipulátormi, chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v 

kontexte rôznych životných situácií. 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci 

 získajú povedomie úcty k jedinečnosti a neopakovateľnosti každej živej bytosti, zvlášť 

človeka ako originálneho Božieho stvorenia,  

 prehĺbia si vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej cirkvi,  

 získajú vedomosti o dôležitom poslaní Panny Márie v dejinách spásy,  

 naučia sa vnímať v životoch svätých Božie pôsobenie a výzvu nasledovať ich,  

 získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,  

 nadobudnú orientáciu v morálnych hodnotách, ktoré vyplývajú z Desatora a patria ku 

kresťanskému životnému štýlu,  

 zorientujú sa v otázkach, ktoré prináša dnešná spoločnosť a v kresťanskom postoji voči 

nim,  

 uplatnia vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, 

názorov a postojov,  

 objavia potrebu modlitby a sviatostného života pre svoj vzťah s Bohom a ľuďm 



 nadobudnú vzťah oddanosti k Trojjedinému Bohu, jeho zákonom a výzve k budovaniu 

jeho kráľovstva,  

 získajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú svoju vieru v Ježiša Krista ako Pána a 

Spasiteľa,  

 uplatnia v živote výzvu byť Ježišovými učeníkmi a odovzdávať jeho posolstvo vo svojom 

okolí.  

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Pravda ako hodnota 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť príbeh o Jakubovi a Ezauovi 

(vzhľadom na klamstvo),  

 rozlíšiť v konkrétnej situácii pravdu od 

klamstva,  

 posúdiť pravdu v masmédiách na základe 

novinových článkov,  

 sformulovať zásady pre správne 

fungovanie medziľudských vzťahov. 

 potreba pravdy,  

 Jakub a Ezau,  

 sila slova – šírenie informácii (pravda v 

etike, v médiách, zachovanie tajomstva, 

posudzovanie, čestnosť, ohováranie, 

osočovanie),  

 8. Božie prikázanie. 

 

Hľadanie pravdy o svete 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 charakterizovať inšpiráciu a pravdivosť 

Svätého písma,  

 porovnať biblický príbeh o stvorení sveta s 

vedeckým pohľadom a starovekými 

mýtmi,  

 zhodnotiť potrebu hľadania pravdy v 

súvislosti so stvorením sveta. 

 cesty hľadania pravdy v dávnej minulosti, 

 mýtický obraz sveta,  

 vedecké hľadanie pravdy,  

 stvorenia sveta – biblický príbeh stvorenia. 

 

 

Hľadanie pravdy o sebe 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť biblický príbeh o stvorení 

človeka,  

 vysvetliť hodnotu človeka stvoreného na 

Boží obraz a potrebu úcty,  

 vyjadriť pravdy vyplývajúce z biblického 

príbehu o páde človeka,  

 diskutovať o dôsledkoch prvotného 

hriechu, hriechu a slabosti človeka v 

dnešnej dobe,  

 vnímať svoje vlastné hranice,  

 vysvetliť pojem svedomie (mravný 

zákon). 

 pôvod človeka,  

 biblický obraz stvorenia človeka (Boží 

obraz, hodnota, 

 každej ľudskej osoby),  

 pád človeka (prvotný hriech, hriech),  

 hranice človeka (svedomie, pocit viny, 

mravný zákon),  

 sviatosť zmierenia – kresťanská nádej. 

 



Ohlasovatelia pravdy 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť význam ohlasovania pravdy,  

 opísať povolanie proroka Ezechiela a 

Izaiáša ako ohlasovateľov pravdy,  

 vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše áno, nech je 

áno a vaše nie, nech je nie“ (Mt 5, 37),  

 vyjadriť potrebu prítomnosti Ducha 

Svätého pri ohlasovaní pravdy (sviatosť 

birmovania),  

 opísať poslanie sv. Petra, sv. Štefana, sv. 

Pavla,  

 uviesť príklad ohlasovateľov v dnešnej 

dobe. 

 proroci Ezechiel, Izaiáš , 

 Ježiš Kristus – učiteľ pravdy, ohlasovanie 

pravdy v podobenstvích,  

 apoštoli, ohlasovatelia pravdy (sv. Peter, 

sv. Štefan, sv. Pavol). 

 

 

Konať v pravde 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť význam „Zlatého pravidla“ (Mt 

7,12),  

 oceniť prínos Ježišovho príkazu lásky,  

 porovnať ho s podobnými pravidlami v 

iných náboženstvách,  

 sformulovať príklady skutkov telesného i 

duchovného milosrdenstva,  

 posúdiť na konkrétnych situáciách postoj 

spoločnosti k pravde, láske a spravod-

livosti,  

 vysvetliť pojem sociálneho hriechu. 

 zodpovednosť za druhých z pohľadu 

prirodzenej morálky („zlaté pravidlo“), 

 Ježišov príkaz lásky (morálky),  

 skutky lásky (skutky telesného a duchov-

ného milosrdenstva),  

 spravodlivosť a pravda v společnosti, 

 sociálny hriech. 

 

 

 

 


