
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

 1 hodina týždenne,  33 hodín ročne/0 hodín. 

 Spolu 33 hodín. 

Ročník ôsmy 

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 

Kto som? 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť pojmy: sebaúcta, sebaprijatie, 

pocit menejcennosti,  

 uviesť biblické súvislosti na túto tému,  

 vymenovať vlastné talenty a dary a 

poukázať na zodpovednosť za ich 

využívanie,  

 sformulovať modlitbu vďaky za prijaté 

dary. 

 sebapoznanie a sebaúcta (jedinečnosť, 

objavenie svojej veľkosti),  

 zodpovednosť za prijaté dary a talenty,  

 sebaprijatie, komplexy menejcennosti. 

 

Kto je človek?  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 poukázať na dôstojnosť človeka vo svetle 

viery a Svätého písma,  

 opísať vnímanie muža a ženy v rôznych 

kultúrach a porovnať ho s kresťanským 

učením,  

 oceniť napĺňanie sociálnych rolí muža a 

ženy z pohľadu kresťanského ideálu 

vyjadreného v Desatore. 

 byť človekom,  

 dôstojnosť človeka stvoreného na Boží 

obraz , 

 človek ako muž a žena (dôstojnosť muža a 

ženy), 

 rozdiely medzi mužom a ženou pre 

vzájomné dopĺňanie sa. 

 

 

Ľudskosť  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 diskutovať o príčinách a zmysle ľudského 

utrpenia,  

 uviesť príklady o neľudskom konaní člo-

veka,  

 skúmať možnosti objavenia Boha ukry-

tého v biede sveta,  

 poukázať na význam prijatia sviatosti po-

mazania chorých,  

 posúdiť nebezpečenstvo náboženského 

fundamentalizmu, intolerancie a odsudzo-

vania,  

 odvrátená tvár ľudskosti (konflikty, 

zneužívanie a zločiny proti ľudskosti),  

 človek sa pýta „prečo“ (hľadanie odpovedí 

na otázku utrpenia v Starom zákone),  

 ľudskosť (búranie predsudkov, tolerancia, 

Ježišov postoj k ľuďom na okraji 

spoločnosti),  

 zmysel utrpenia (Boh ukrytý v biede sveta),  

 objavenie ľudskosti (vykúpenie – pozdvih-

nutie človeka). 

 



 naplánovať si pomoc núdznym. 

 

Dôstojnosť a výkon človeka  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vymenovať dôsledky posudzovania 

hodnoty človeka na základe iba jeho 

výkonu,  

 porovnať Ježišov zákon lásky so sociál-

nymi zákonmi modernej spoločnosti,  

 diskutovať o zachovávaní a nerešpekto-

vaní 7. a 10. Božieho  

 prikázania,  

 oceniť pozitívne vzory z dejín Cirkvi, kto-

ré vynikali milosrdenstvom,  

 poukázať na význam prijatia sviatosti 

pomazania chorých. 

 „mať“, alebo “byť“,  

 hodnota ľudskej práce a dôstojnosť člo-

veka,  

 Cirkev slabých (etika chudoby a mi-

losrdenstva, základné princípy sociálnej 

náuky Cirkvi),  

 utrpenie – sviatosť pomazania chorých. 

 

 

Kultúra života  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 zdôvodniť hodnotu každého človeka od 

počatia až po prirodzenú smrť, podporiť 

prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú 

kultúru,  

 poukázať na význam 5. Božieho priká-

zania pre celú spoločnosť,  

 diskutovať o dôležitosti spoločného dobra 

a solidarity. 

 kultúra – rozvoj človeka a ľudskej 

společnosti, 

 hodnoty kultúry života a kultúry smrti,  

 ľudskosť – kresťanský postoj ku kultúre 

života. 

 

 


