
 

Katolícke náboženstvo 

 

1. Charakteristika učebného predmetu 
 Človek je z psychologického a sociologického hľadiska bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženstvo má 

preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov 

a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu. 

Vyučovací predmet náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského 

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. 

 Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo výchovno-

vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných osnov. Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra 

učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich 

ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni. 

 V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne 

a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Predkladaný projekt rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblastí, ktoré sú 

zamerané na: 

1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého Písma, tradície a učenia Cirkvi) 

2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista) 

3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné 

dejiny spásy). 

Uvedené lineárne oblasti sa budú prehlbovať v špirále, ktorú tvorí trinásť úrovní. Lineárne oblasti sa opakujú v celej špirále, výsledkom čoho je postupné 

rozširovanie učiva a jeho prehlbovanie primerane veku žiakov. Obsah učiva predstavuje dejiny spásy, je zameraný na osobné dejiny spásy vychovávaného. Dejiny 

spásy rozvíjame v špirále cez postojovú orientáciu, ktorú zviditeľňuje ročníková téma. Predkladaný výber a usporiadanie ročníkových tém predstavuje cielenú výchovu 

k čnostiam. Poznávaním lásky, ktorá nás presahuje, môže vychovávaný rásť v plnej zrelosti osobnosti. Narastanie špirály začína od uvedomenia si žiaka, že je milovaný 

(1. ročník ZŠ) po objavenie poslania žiť život v láske – stotožniť sa so životným štýlom kresťana (4. ročník ZŠ) 

Prvý ročník ZŠ je zameraný na radosť zo života. Prvák cez radosť a nadšenie zo všetkého stvoreného spoznáva toho, kto ho nekonečne miluje. Len ten, kto si 

je vedomý, že je milovaný, učí sa dôverovať (2. ročník ZŠ). Cesta dôvery vedie k viere. Komu človek dôveruje, tomu začína veriť (3. ročník ZŠ). Viera prináša do 

života nádej (4. ročník ZŠ). Štvrták začína pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia s Bohom, ktorá mu prináša do života novú nádej.  

 

 

2. Ciele učebného predmetu 
Vyučovací predmet náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 

kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženstvo je výchovou k zodpovednosti voči sebe, 

voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba 

predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov 

rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. 

Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej republiky „...nechceme v Národnom programe len 

zdôrazňovať organizačné zmeny, financovania, formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny filozofie výchovy, osvojenia si nových 



 

hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali strániť: pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez ľudskosti, poznania 

bez vôle, podnikania bez mravnosti, politiky bez princípov.“ 

 

3. Kľúčové kompetencie 
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií:  

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových 

kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, 

metód vzdelávania a činnosti. 

 V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP 

vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky 

- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- kompetencie (spôsobilosti) občianske  

- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

- kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

 

4. Postupy a charakteristika výučby predmetu  
Výučba predmetu náboženstvo/náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života 

na základe morálnych princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže kultúrne rásť len aktivitou 

uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.  

Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje triednu 

i školskú klímu.  

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a životných skúseností. Doporučuje sa využívať aktivizujúce 

vyučovacie metódy, vhodné projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi.  

Pred začatím výučby je potrebné, aby sa učiteľ dobre oboznámil s celým vzdelávacím obsahom učiva predmetu, aby poznal učivo iných všeobecnovzdelávacích 

predmetov alebo na strednej škole aj odborných spoločenskovedných predmetov 

 

 

 

 

 



 

 

5. Charakteristika obsahu učiva  
Učivo predmetu obsahuje tieto ročníkové témy a ročníkové ciele:  

1. ročník  
Téma roka: Cesta lásky.  

Cieľ roka: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu.  

Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.  

 

2. ročník  

Téma roka: Cesta dôvery.  

Cieľ roka: Reprodukovať boží zákon a biblické príbehy ľudí, ktorí dôverovali Bohu. Budovať postoj dôvery k Bohu.  

Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom. 

 

3. ročník  

Téma roka: Cesta viery.  

Cieľ roka: Spoznať cestu viery Božieho ľudu v trojjediného Boha. Rozvíjať vieru v Boha formáciou svedomia.  

Budovať postoj viery v trojjediného Boha.  

 

4. ročník  

Téma roka: Poznávanie nádeje.  

Cieľ roka: Spoznávať nádej pochádzajúcu od Boha. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život.  

Formovať čnosť nádeje prostredníctvom sviatosti, modlitby a účasti na liturgickom slávení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predmet: Katolícke náboženstvo     Ročník:      prvý  Časový rozsah výučby:   2 h týždenne, 66 hodín ročne   

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. 

Ciele a kľúčové kompetencie 

  

 

T
E

M
A

 

 

Obsahový štandard, podtéma 

 

Medzipredme -tové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania - 

metódy a formy 

Výkonový štandard 

Počet 

hodin 
Poznámky – 

hodnotenie 
RV

P 

Šk

VP 

CIELE: Kognitívny:  

Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od 

ostatných. Na základe pozorovania vzťahov v okolí 

uviesť príklad potreby lásky. Na príklade rozlíšiť 

využívanie svojich schopností na konanie dobra alebo 

zla. Afektívny:  

Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov 

k deťom. Uvedomiť si prejav lásky Boha k človeku 

v jeho stvorenstve. 

 Psychomotorický: 

Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy 

lásky. Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná 

dobro. Formovať návyk rozlišovania dobra a zla 

v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky 

starostlivosti o prírodu. Rozvoj kompetencií 

 nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor  

 prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj 

pohľad na predloženú tému, chápe obsah a zmysel 

počutého textu a vie naň reagovať 

existenciálne: 

 intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky, 

objavuje hranice dobra a zla, svoj vnútorný svet v hlase 

svedomia 

občian.:poznáva a ochraňuje svoje životné prostredie 

kultúrne: 

 prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam 

prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje  

 objavuje hodnotu rodiny 

sociálne a interpersonálne: 

 prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich 

schopností a daností 

 uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť 

a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných detí 

v skupine, prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny 

a svojej blízkej skupiny 
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Obsahový štandard: 

 Meno a jedinečnosť 

 Čo dokážem? (ruky, nohy, zrak, 

sluch, ...)  

 Patrím do rodiny  

 Svet v ktorom žijem 

 

Názvy podtém: 

September: 

1. Úvodná hodina 

2. Ja 

3. Moje dedičstvo 

4. Čo dokážem? 

5. Znamenie kríža 

6. Svet, v ktorom žijem 

Október 

7. Modlitba ruženca 

8. Očakávanie 

9. Dar života 

10. Môj rodostrom 

11. Kamaráti 

12. Rok Sedembolestnej  
13. Misie 

14. Svet 

November 

15. Návšteva cintorína 

16. Svet 

17. Ochrana sveta 

18. Vidieť srdcom 

19. Milosrdný Samaritán 

20. Hrdinovia lásky-bl.Matka 

Terézia 

21. Ján PavolII. 

22. Opakovanie 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  PRÍ, 

HUV, VYV 

 

Prierez. témy 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

rozvíja intuíciu pre 

obrazné výrazy 

a otváranie 

schopnosti vidieť 

za to, čo je 

viditeľné 

Environmentál. 

výchova 

o prejavuje úctu 

k živým aj 

k neživým 

súčastiam prírody, 

aktívne ich  

o poznáva 

a ochraňuje svoje 

najbližšie živ. 

Prostredie 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu: 

Vníma očakávanie 

dieťaťa v rodine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca s príbehom, 

kreslenie 

Dramatizácia 

Didaktická hra 

Výklad 

Práca s obrazom, 

Príbeh, 

Rozhovor, 

 

Didaktická hra, 

práca so symbolom 

vody 

Pr. s vykladacím 

materiálom 

Dramatizácia 

príbehu 

 

Práca s obrazom 

s rozprávkou,  

 

 

Žiak vie 

 uvedomovať si vlastnú 

jedinečnosť  

 vyjadriť radosť zo života 

 rozlišovať prejavy lásky na 

základe pozorovania  

 sa správne prežehnať 

 slovne vyjadriť poďakovanie 

(voči rodičom, učiteľom, 

kamarátom) 

 formulovať spontánnu 

modlitbu poďakovania 

 z konkrétneho príbehu 

vymenovať postavy, ktoré konajú 

dobro 

 na príklade rozlíšiť dobro od 

zla 

 odpovedať na otázku 

z príbehu 

 vymenovať najmenej tri 

dobré a tri zlé činnosti, ktoré 

môže človek vykonať rukami, 

nohami, ústami, očami, ušami 

(opozitá) 

 formulovať odprosenie 

 citlivo vnímať krásu prírody, 

jej čaro a jedinečnosť, byť 

pozorný k svetu, ktorý Boh 

daroval človeku 

sa starať o prírodu (starať sa o 

záhradku, nezahadzovať 

odpadky, hrabať lístie, atď.), 

 

4 
 

22 

 

Hodnotíme známkou 

správne prežehnanie 

po druhej vyučovacej 

hodine známkou. 

Formuláciu 

odprosenia – žiaci 

ústne formulujú – 

hodnotíme známkou. 

Ústne pochvalou 

hodnotíme rozlíšenie 

dobra od zla po 

hodine „Vidieť 

srdcom.“ 



 

CIELE 

Kognitívny: Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu 

komunikácie. S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu 

Otče náš.  

Afektívny: Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi 

Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom. Vnímať svoje 

miesto v ľudskej rodine. 

Psychomotorický: Osvojiť si v praxi správny spôsob 

komunikácie s ľuďmi (pozdraviť pri stretnutí alebo 

lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa). S 

pomocou učiteľa písomne sformulovať ďakovnú 

modlitbu (za rodičov, za rodinu). 

Rozvoj kompetencií  

komunikačné: 

Žiak 

 volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie 

vzhľadom na situáciu 

 používa “ja” odkaz  

 dokáže kultivovane poprosiť 

existenciálne: 

Žiak 

 vie modlitbu Otče náš a jednoduchým spôsobom 

prepojí časti tejto modlitby so svojim životom 

kultúrne: 

Žiak 

 vníma dôležitosť a hodnotu rodiny 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 pozná úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov 

rodiny 
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Obsahový štandard: 

 

 Komunikácia v rodine  

 Modlitba v rodine – rozhovor 

rodiny s Bohom(modlit. Otče náš) 

 

 

 

 

Názvy podtém: 

 

 

December 

23. Advent 

24. Prosba a vďaka 

25. Komunikácia v rodine 

26. Modlitba za chlieb 

27. Modlitba Otče náš 

28. Opakovanie 

 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 SJL, HUV, VYV 

 

 

 

 

Prierezové témy: 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

o volí primeraný, 

kreatívny spôsob 

komunikácie 

vzhľadom na 

situáciu 

o používa “ja” 

odkaz  

o dokáže 

kultivovane 

poprosiť 

o slovne prejaví  

radosť a vďačnosť 

z obdarovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonštrácia, 

kreslenie, výklad 

 

Tvorba plagátu, 

dramatizácia 

 

Demonštrácia, spev 

 

 

 

Práca s obrazom, 

kreslenie 

Žiak vie 

 jednoduchým 

spôsobom vysvetliť potrebu 

komunikácie 

 vymenovať aspoň tri 

vlastnosti rodiny 

 s pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Otče náš 

 definovať modlitbu 

ako rozhovor s Bohom 

 písomne vyjadriť 

modlitbu vďaky (za rodičov, 

rodinu), modlitbu prosby 

 

 

2 

 

6 

 

Hodnotíme  známkou 

formuláciu 

jednoduchej prosby, 

vďaky a písomnu 

formuláciu modlitby 

vďaky za rodičov. 

 

Ohodnotíme známkou 

správne uloženie textu  

modlitby Otče náš. 



 

CIELE 

Kognitívny: Počúvať s porozumením legendu o sv. 

Mikulášovi, biblický príbeh zvestovania a narodenia 

Ježiša a prepojiť texty so svojim životom. S pomocou 

učiteľa reprodukovať modlitbu Zdravas Mária. 

.Afektívny: Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. 

Rozvíjať vo svojom živote postoj prijímania a dávania. 

Vnímať atmosféru adventného a vianočného času. 

Psychomotorický: Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. 

Pripraviť darček pre obdarovanie. 

 

Rozvoj kompetencií  

Komunikačné: 

 aktívne a so záujmom počúva  

 slovne prejaví  radosť a vďačnosť z 

obdarovania 

kompetencie k riešeniu problémov: 

 je tolerantný a ústretový 

kultúrne: 

 intuitívne vníma obrazy, symboly 

 intuitívne vníma posolstvo  legendy a biblického 

textu 

 orientuje sa v striedaní všedných dní 

a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu náplň a 

úlohu 

sociálne a interpersonálne: 

 berie do úvahy  potreby iných 

existenciálne: 

 vníma potrebu dávania a prijímania 

 objavuje svoj duchovný rozmer 

 prežíva atmosféru Vianoc a spája ju zo 

skutočnosťou Božieho daru pre ľudí 
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Obsahový štandard: 

 Legenda o kamennom srdci (sv. 

Mikuláš) 

 Zvestovanie. Návšteva Alžbety.  

 Zmysel a hodnota daru. Narodenie 

Ježiša Krista.  

 

 

 

 

 

Názvy podtém: 

 

Január 

29. Premena kamenného srdca 

30. Zvestovanie – návšteva Alžbety 

31. Zvestovanie – návšteva Alžbety 

32. Ježiš Kristus – dar pre svet 

33. Polročné opakovanie 

34. Pastieri a mudrci 

 

Február 

35. Simeon 

36. Zem, v ktorej žil Ježiš 

37. Ježišovo detstvo 

38. Pôst 

39. Povolanie učeníkov 

40. Svadba v Káne 

 

Marec 

41. Ježiš a deti 

42. Ježiš je môj priateľ 

43. Opakovanie 

 

  

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

SJL, PRI, VYV,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prierezové témy: 

  

Mediálna 

výchova: 

Vníma dôležitosť 

správy ako pozdrav 

a posolstvo 

 

Finančná 

gramotnosť: 

Poznáva, že nie 

všetko sa dá vždy 

kúpiť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca s papierom  

(šatkou),  

legendou, spev 

demonštrácia, hra 

 

spev 

Kreslenie, 

Modelovanie, 

demonštrácia 

 

kresba,  spev 

vystrihovanie, 

 

 

rozhovor, práca  

s obrazom 

 

práca s príbehom 

 

hra, rozhovor 

 

 

Žiak vie 

 

 opísať dobrotu sv. Mikuláša 

 intuitívne vnímať v legende 

symbol srdce ako obraz 

vnútornej skutočnosti človeka 

 s pomocou učiteľa 

reprodukovať biblické udalosti 

zvestovania a narodenia Ježiša 

 podľa obrázkov opísať 

udalosti Zvestovania 

 reprodukovať s pomocou 

učiteľa modlitbu Zdravas Mária 

 opísať narodenie Ježiša ako 

dar Boha človeku 

 nakresliť aspoň dva symboly 

Vianoc  

 vyjadriť vonkajším postojom 

úctu k Bohu (poklona) 

 pripraviť darček pre 

obdarovanie 
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Známkou hodnotíme 

reprodukciu 

predstavených 

biblických príbehov.  

 

Podľa obrazov 

správne zoradiť 

modlitbu Zdravas 

Mária ohodnotiť 

slovne (motivačne). 

  

Hodnotíme známkou 

správne určenie  

symbolu Vianoc 

a jeho nakreslenie 

v pracovnom zošite. 

 

Ohodnotíme  slovne  

(motivačne) 

zaangažovanosť pri 

príprave darčeka pre 

iného. 

 

 



 

CIELE 

Kognitívny: Počúvať  text rozprávky s porozumením 

a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim životom. Opísať 

biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry a konanie 

Ježiša ako výzvu k dôvere. Opísať Ježišovo 

zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou 

Afektívny: Intuitívne vnímať metaforickú reč. Pozorovať 

zmeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť 

so slávením veľkonočných sviatkov. Dôverovať Ježišovi, 

ktorý premohol smrť. Psychomotorický: Prejaviť vzťah a 

úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním prejaviť 

úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim. 

Rozvoj kompetencií  

komunikačné: 

 je otvorený pre metaforické vyjadrovanie 

 intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii 

a symbolickému úkonu prežehnania 

 svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo 

o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej 

smrti a zmŕtvychvstaní 

kultúrne: 

 orientuje sa v striedaní všedných dní 

a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu 

náplň a úlohu 

sociálne a interpersonálne: 

 zaujíma pozitívne a empatické postoje 

k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým 

ľuďom a tým ktorí potrebujú  prebudenie k životu 

existenciálne: 

 rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie 

schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné  

 objavuje hranice života a smrti v ľuds. živote 

 je otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné 

slovo patrí životu 

 posolstvo biblických textov spája s konkrétnymi 

situáciami vo svojom živote 

 objavuje kresťanský zmysel slávenia  sviatkov 
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Obsahový štandard: 

 Metafora spánku a prebudenia 

v rozprávke (uvádzanie do 

metaforického spôsobu vyjadrovania) 

 Vzkriesenie Jairovej dcéry  

 Veľká noc – smrť a  

zmŕtvychvstanie Ježiša. 

 Nedeľa – deň oslavy Ježišovho 

zmŕtvychvstania 

 

 

 

 

Názvy podtém: 

 

Marec 

44. Cesta obety (krížová cesta) 

45. Prebudenie zo spánku 

46. Vzkriesenie Jairovej dcéry 

 

Apríl 

47. Ježiš zjavuje svoju moc 

48. Snehový zázrak  

49. Kríž – znamenie smrti a života 

50. Ježiš je vzkriesenie a život 

51. Symboly života 

52. Za zatvorenými dverami 

 

Máj 

53. Symboly Veľkej noci 

54. Rozprávanie o Matke 

55. Mariánske pútnické miesta 

56. Nebo 

57. Nedeľa 

58. Opakovanie 

 

 

 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

SJL, VYV 

 

 

Prierezové témy: 

 

Environmentálna 

výchova 

Žiak 

o prejavuje úctu 

k živým aj 

k neživým 

súčastiam prírody, 

aktívne ich 

poznáva 

a ochraňuje, stará 

sa o prírodu  

o - poznáva 

a ochraňuje svoje 

najbližšie životné 

prostredie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca so 

zážitkovým 

predmetom,  

Rozprávkou 

Manipulácia 

s predmetom, 

kreslenie, 

expozícia 

 

Riešenie problému 

 

Hra, výklad 

 

 

Rozprávanie, 

kreslenie, riešenie 

problému 

Hra, spev 

 

Žiak vie 

 

 intuitívne vnímať 

metaforický spôsob vyjadrovania 

symbolickej reči 

 opísať biblický príbeh 

o vzkriesení Jairovej dcéry 

 vnímať premeny v prírode 

v jarnom období a pokúsiť sa ich 

prepojiť so slávením 

veľkonočných sviatkov 

 jednoduchým spôsobom 

vysvetliť veľkonočné sviatky 

ako slávnosť, v ktorej kresťania 

slávia Ježišovo víťazstvo života 

nad smrťou 

 s pomocou učiteľa a obrazov 

vymenovať a vysvetliť  

veľkonočné symboly 

 nakresliť veľkonočný 

symbol vyjadrujúci víťazstvo 

života nad smrťou  

 jednoducho vysvetliť zmysel 

slávenia nedele ako dňa 

Ježišovho zmŕtvychvstania 
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Ohodnotíme známkou 

úlohu v pracovnom 

liste, v ktorej žiak 

vysvetlí veľkonočné 

symboly a zmysel 

slávenia nedele.  



 

Kognitívny: Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého. 

Jednoduchým spôsobom vysvetliť zmysel cirkvi ako 

Božej rodiny. Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende 

o sv. Jurajovi.   

Afektívny: Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať 

pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom. Pozorovať  prejavy 

života vo farnosti.  Intuitívne vnímať boj dobra a zla v 

symbolickej reči legendy o sv. Jurajovi. Rozvíjať vo 

svojom živote postoj prehodnocovania pozitívnych a 

negatívnych skutočností. 

Psychomotorický: Praktizovať oslavu Trojjediného 

Boha prostred. modlitby Sláva Otcu. Formovať návyk 

pozornosti voči druhým ľuďom. Formovať návyk 

bezpečného správania sa v rizikových situáciách 

(odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu,povedať 

nie na negat. ponuky). 

Rozvoj kompetencií:  

kultúrne: 

 intuitívne vníma symbolickú reč legendy 

kompetencie k riešeniu problémov: 

 rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych 

skutočností  (dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom, 

posudzovaniea ponižovanie, urážanie menej zdatných 

detí v oblasti intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, 

pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie 

a žalovanie…) 

 spontánne a samostatne hodnotí vo svojom 

bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je 

správne/nesprávne, čo je dobré/zlé  

 v rozsahu svojej dets. skúsenosti je  pozorný 

voči morál. konfliktom, je otvorený pre dobro 

sociálne a interpersonálne: 

 hľadá možnosti ako vychádzať v ústrety iným 

ľuďom (v rodine, v triede, ..) a realizuje ich 

existenciálne: 

 je otvorený pre diferencované vnímanie sveta 

 je otvorený pre dar života, ktorý môže 

spoznávať  a rozvíjať v spoločenstve cirkvi 
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Obsahové štandardy: 

 

 Uzatvorenie zmluvy na Sinaji 

 Desatoro ako pravidlá 

 

 

 

 

 

 

Názvy podtém: 

 

Máj 
59. Ježiš odchádza k Otcovi 

60. Kostol 

 

Jún 

61. Staviame kostol 

62. Božia rodina 

63. Duch Svätý 

64. Svätý Juraj 

65. Opakovanie 

66. List Ježišovi 

Záverečné opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

VYV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prierezové témy: 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj: 

 

o  objavuje 

hranice dobra a zla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohyb, 

Demonštrácia,  

práca so 

symbolom 

dramatizácia 

didaktická hra, 

výklad 

práca s legendou, 

dramatizácia,  

porovnávanie 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie 

 

 na základe prerozprávania 

učiteľa reprodukovať 

udalosti  zoslania Ducha Svätého 

 vysvetliť jednoduchým 

spôsobom zmysel cirkvi ako 

Božej rodiny 

 reprodukovať modlitbu 

Sláva Otcu 

 opísať víťazstvo dobra nad 

zlom v legende o sv. Jurajovi 

a pokúsiť sa ho prepojiť so 

svojim životom 

 osvojovať si sociálne 

zručnosti potrebné v sociálnych 

kontaktoch s inými ľuďmi. 

 

3 8 Hodnotíme známkou 

reprodukciu modlitby 

Sláva Otcu. 

 

Hodnotíme  známkou 

porozumenie 

symbolickej reči 

legendy o sv. Jurajovi 

(objavenie posolstva 

legendy), formou 

krátkej odpovede na 

otázky učiteľa. 

 

 

Vypracovanie plagátu 

v závere na 

zopakovanie učiva 1. 

ročníka.  (posledného 

pracovného listu) 

hodnotíme známkou 

pochopenie logickej 

nite učiva prvého 

ročníka (generalizáciu 

pojmov) 

súvisiace 

s opakovaním celku. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Predmet: Katolícke náboženstvo     Ročník: druhý   Časový rozsah výučby: 2 h týždenne, 66 hodín ročne    

Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá  komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona.  Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. 

Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom. 

Ciele a kľúčové kompetencie 

  

 

T
E

M
A

 

 

Obsahový štandard, podtéma 

 

Medzipredme -tové 

vzťahy, prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania - 

metódy a formy 

Výkonový štandard 

Počet 

hodin 
Poznámky – 

hodnotenie R

V

P 

Šk

VP 

CIELE: Kognitívny:  

Porovnať človeka s ďalšími Božími dielami, zdôrazniť 

jeho jedinečnosť  a zodpovednosť za svet. Reprodukovať 

biblický príbeh o rajskej záhrade. Prostredníctvom 

symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka 

spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní dobra. 

Afektívny:  

Stvorený svet vnímať ako prejav Božej lásky 

a starostlivosti. Rozvíjať schopnosť rozlišovania medzi 

dobrom a zlom. Na modelovej situácií vnímať krivdu 

spôsobenú nesprávnym rozhodnutím. 

Psychomotorický: 

Prejaviť radosť a vďačnosť zo stvoriteľského diela.  

S pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny 

environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, 

upratanie školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik 

a pod.) 

Rozvoj kompetencií 

K učeniu sa: je otvorený pre tvorivé myslenie 

K riešeniu problémov: 

 plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými 

 primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať 

problém 

Komunikačné: 

 objavuje zmysel symbolického spôsobu 

komunikácie 

Existenciálne:má základný náhľad k pochopeniu 

princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného 

prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka 
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Obsahový štandard: 

 

 Krása, účelnosť 

a veľkoleposť prírody 

 Svet – prejav dôvery 

Boha voči človeku  

 Obraz rajskej záhrady 

 Výchova k úcte 

k životu a k zodpovednosti za 

životné prostredie  

 

Názvy podtém: 

 

September: 

1. Úvodná hodina 

2. Ďakujeme za prázdniny 

3. Svet okolo nás 

4. Človek ako Boží obraz 

5. V záhrade života 

6. Boh nám zveril zem a my 

ju chránime 

 

Október 

7. Modlitba ruženca 

8. Rok Sedembolestnej 
Opakovanie 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

Prierez. témy 

Environmentálna 

výchova 

má základné zručnosti 

pre hodnotenie vzťahu 

medzi človekom a jeho 

životným prostredím vo 

svojom okolí, chápe 

potrebu ochrany živ. 

prostredia na celom svete 

oceňuje postavenie 

človeka v poriadku 

stvorenia a citlivo 

pristupuje k živej prírode 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

je schopný spolupr., 

dokáže prezentovať svoj 

produkt, ale aj prácu v 

skupine 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

rozvíja sebareflexiu, 

spoznáva sám seba, svoje 

dobré a slabé stránky, je 

pripravený pre rozvoj 

a výchovu svedomia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, 

Fotovyjadenie, 

práca s papierom, 

riadený dialóg 

 

Spev, čítanie 

textu, výklad, 

kreslenie 

 

Riešenie 

problémovej 

úlohy, 

rozprávanie, 

práca s obrazom 

 

Zážitková, 

identifikačná hra, 

výrazové 

vyjadrenie, 

riešenie úlohy 

Žiak vie 

 

 porovnať človeka s ďalšími 

Božími dielami 

 uviesť príklady odlišnosti 

človeka od ostatných živočíchov  

 zdôrazniť jedinečnosť človeka  

a jeho zodpovednosť za svet  

 vnímať stvorený svet ako prejav 

Božej lásky a starostlivosti 

 prejaviť radosť a vďačnosť za 

Božie dielo stvorenia  

 s pomocou učiteľa navrhnúť 

a realizovať triedny environprojekt 

(návrhy: triedenie odpadu, zber 

surovín, upratanie školského dvora, 

vytvoriť v triede živý kútik a pod.) 

 reprodukovať biblický príbeh 

o rajskej záhrade a prostredníctvom 

symbolickej reči o rajskej záhrade 

spoznať šťastie človeka spočívajúce 

v blízkosti Boha a v konaní dobra 

 na príkladoch rozlíšiť dobro 

od zla 

na modelovej situácií vnímať krivdu 

spôsobenú nesprávnym rozhodnutím 
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9 

 

Hodnotíme 

známkou 

schopnosť 

rozlíšiť dobro od 

zla na modelovej 

situácii  

(Pr. l č. 3, ú.1) 

 

Hodnotíme 

známkou 

pochopenie 

symbolickej reči 

biblického 

príbehu 

(Pracovný list 

č.4. úlohu č.2)  

 

Ohodnotíme 

slovne 

zaangažovanosť 

pri skúmaní 

životného 

prostredia vo 

svojom okolí. 

(Pracovný list 

č.5,úlohu č.2) 



 

CIELE 

Kognitívny: Na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky 

a prejavy dôvery. Reprodukovať biblický príbeh 

o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so 

svojím životom. Na príklade rozhovoru opísať potrebu 

medziľudského dialógu a potrebu modlitby.Vysvetliť 

význam používania mena v živote človeka ako prejavu 

úcty a používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej 

blízkosti.  

Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre 

človeka. 

Afektívny: Vnímať potrebu človeka niekomu veriť.  

Objavovať ticho.  

Vnímať Boha, ktorému môžem veriť a o všetkom mu 

povedať. Pozorovať životný rytmus striedania práce 

a odpočinku. 

Psychomotorický: Precvičiť základy sústredenia 

a stíšenia sa. Jednoduchým spôsobom formulovať 

modlitbu vlastnými slovami.  

Rozvíjať úctu k Božiemu menu a k predmetom 

pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a 

pod.)  Formovať a rozvíjať návyk slávenia. 

Rozvoj kompetencií Komunikačne: 

 vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné 

pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v skupine, 

zapája sa do diskusie 

Sociálne a interpersonálne: buduje vzťahy dôvery 

formuje zdravé sebavedomie 

 prejavuje úctu k jedinečnosti každého spolužiaka 

Kultúrne:sa orientuje v striedaní všedných dní 

a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohu 

Existenciálne: rozumie základnému správaniu 

spojenému s modlitbou 

 je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia 

a pripravený na tomto procese sa aj  podieľať 

 spoznávaním samého seba hodnotí svoje  
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Obsahový štandard: 

 

• Abrahám (povolanie 

Abraháma, odpoveď na Božiu 

výzvu) 

• Modlitba (cvičenie ticha, 

modlitba ako posväcovania 

života) 

• Boh a jeho meno 

• Oslavujem Boha 

Sviatočný deň s TV a bez TV 

 

Názvy podtém: 

 

Október 

9. Vidieť srdcom 

10. Abrahám 

11. Misie 

12. Abrahám dôveruje 

Bohu 

13. Môžem ťa osloviť, 

Bože? 

November 

14. Čas modlitby 

15. Posvätný deň 

16. Nedeľa 

17. Ako sa ľuďom stratila 

nedeľa 

18. Sviatočný deň s TV 

a bez TV 

19. Víkend alebo nedeľa 

20. Opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Žiak 

 rozvíja sebareflexiu 

 rešpektuje potreby 

a práva ostatných 

 rozvíja sociálne 

spôsobilosti pre osobný 

život a spoluprácu 

Mediálna výchova 

 začína chápať 

pravidlá fungovania 

mediálneho sveta 

a primerane veku sa v 

ňom orientuje 

rozlišuje medzi fikciou 

a skutočnosťou 

Finančná gramotnosť: 

 začína vnímať vplyv 

reklamy na obsah 

peňaženky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca s legendou, 

cvičenie 

sústredenia, 

práca s textom, 

rozprávanie, 

kreslenie 

 

Rozhovor, 

cvičenie na 

stíšenie, spev, 

riešenie úlohy 

 

Manipulácia 

s predmetom, 

písanie, 

kreslenie, hra 

 

Riadený dialóg, 

riešenie úlohy 

 

Pantomíma 

 

Filozofická 

diskusia 

Žiak vie 

 na konkrétnom príklade opísať 

hlavné znaky a prejavy ľudskej 

dôvery 

 reprodukovať biblický príbeh 

o Abrahámovi a jednoduchým 

spôsobom ho prepojiť so svojím 

životom  

 vnímať potrebu človeka niekomu 

veriť  

 vnímať Božiu lásku 

prostredníctvom sveta okolo nás 

 na príklade rozhovoru opísať 

potrebu medziľudského dialógu a 

potrebu modlitby 

 stíšiť sa a načúvať 

 vnímať Boha ako toho, ktorému 

môže veriť a o všetkom mu povedať 

 jednoduchým spôsobom 

formulovať modlitbu vlastnými 

slovami 

 vysvetliť potrebu pravidelnosti 

v modlitbe, význam používania mena 

v živote človeka 

 s úctou volať spolužiakov po mene 

 vysvetliť význam používania 

Božieho mena ako vyjadrenia Božej 

blízkosti 

 prejaviť úctu k Božiemu menu 

a k predmetom pripomínajúcim Boha 

(kríže pri ceste, sochy sv.) 

 pozorovať životný rytmus 

striedania práce a odpočinku 

 jednoduchým spôsobom opísať 

nedeľu ako Boží dar pre človeka 

 objaviť zmysel slávenia nedele a 

zapojiť sa do jej slávenia  
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Učiteľ hodnotí  

známkou v úlohe 

č. 2 v 6. prac. 

liste pochopenie 

symbolickej reči.  

 

Učiteľ ohodnotí 

známkou 

aplikačnú úlohu 

č. 1 v prac. liste 

č. 10. 

 

 



 

CIELE 

Kognitívny: Prostredníctvom príbehu o sv. Lucii opísať 

rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery.  

Nakresliť krstné symboly (vodu, sviecu, krstné rúcho).  

Opísať význam krstných symbolov a krstného mena. 

Reprodukovať biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi 

a prepojiť ho so svojím životom. 

.Afektívny: Objavovať v sebe túžbu po láske, ktorú v sebe 

nosí každý človek. 

Vnímať svoje jedinečné miesto v ľudskej a Božej rodine.  

Na biblickom príbehu vnímať dôsledky narušenia dôvery. 

Psychomotorický: Pestovať návyk spolupatričnosti k 

rodine a k farnosti (návyk prejavov úcty a dôvery 

k rodičom, súrodencom a iným ľuďom).  

Osvojiť si postoj pre zachovanie vzájomnej dôvery.  

 Rozvoj kompetencií  

Komunikačné: 

 sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí 

 slovami vyjadruje svoje pocity 

Existenciálne: 

 objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť 

 na predstavenom biblickom príbehu vníma dôsledky 

narušenia dôvery 

 objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery 

 prostredníctvom legendy vníma rodinu ako miesto 

istoty, lásky, bezpečia  

Občianske: 

 vníma svoje miesto v rodine a v spoločnosti 

Kultúrne: 

 intuitívne vníma posolstvo biblického textu 

 intuitívne vníma symbolickú reč 

Sociálne a interpersonálne: 

 uvedomuje si  svoju úlohu a rolu v rodine  

 má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným 

(rodičom, súrodencom, kamarátom)  

 aktívne sa zapája do budovania medziľudských 

vzťahov prostredníctvom vzájomnej dôvery 

 prejavuje úctu k starším, k rodičom a k iným ľuďom  
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Obsahový štandard: 

 Božie pozvanie do ľudskej  

rodiny /4. BP/ - Legenda o Lucii 

(VMR) 

 pozvanie do Božej rodiny 

/krst/ 

 človek ako  neopakovateľné 

Božie dielo 5. BP/ 

 rodina ako spoločenstvo, 

 úlohy a roly v rodine 

Jakub a Ezau – narušenie 

vzájomnej dôvery 

Názvy podtém: 

 

November 
21. Svetlo a tma 

 

December 

22. V Advente očakávame 

príchod svetla 

23. Živý adventný 

kalendár 

24. Mikuláš 

25. Lucia priniesla do 

rodiny svetlo 

26. Žijem v rodine 

27. Vzťahy medzi 

dieťaťom a dospelým 

 

Január 

28. Vianočná katechéza 

29. Príbeh o jednej rodine 

– Ezau a Jakub 

30. Nezblázni sa 

mamička 

31. Krajina studní 

32. Môj krst 

33. Cirkev – Božia rodina 

 

Február 

34. Opakovanie 

  

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 

Prierezové témy 

  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Žiak 

- konkrétnymi skutkami 

slúži rodine, prejavuje 

uctú k rodičom a k iným 

ľuďom 

Finančná gramotnosť: 

 Z ušetrených 

peňazí sa učí kúpiť malý 

ddarček 

 

 

 

Cvičenie stíšenia,  

Výklad, 

kreslenie, 

Identifikácia,  

Rozhovor,  

vystrihovanie 

projektové  

vyučovanie 

vytváranie  

expozície,  

rozhovor, 

identifikácia 

kreslenie, výklad, 

hra 

odkrývanie  

obrazu 

kreslenie 

spev, 

manipulácia  

s predmetom, 

 modlitba, 

práca 

s vykladacím 

materiálom 

 

rozhovor, práca 

 s  obrazom 

 

Žiak vie 

 

 opísať rodinu ako miesto istoty, 

lásky a dôvery 

 jednoducho nakresliť symboly 

krstu 

 vysvetliť jednotlivé krstné 

symboly 

 opísať význam krstného mena 

 reprodukovať príbeh o Jakubovi 

a Ezauovi 

 pomocou biblického príbehu 

opísať dôsledky narušenia dôvery 

 prejaviť úctu k rodičom a k iným 

ľuďom  

 formulovať modlitbu za rodičov  

 konkrétnymi skutkami 

slúžiť  rodine  
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V pracovnom 

liste č. 16 

ohodnotíme 

známkou prvú 

úlohu 

(pochopenie 

a nakreslenie 

krstných 

symbolov)  

 

Alebo v pr. liste 

č. 15, úloha č. 2 

na základe 

porozumenia 

textu porovná 

obraznú reč 

biblického  

príbehu 

s obraznou rečou 

prísloví.  

 

V pracovnom 

liste č. 17 

hodnotíme 

známkou prácu 

s textom 

(porozumenie 

textu 

s následným 

vypracovaním 

úlohy) „Patrím 

do Cirkvi“. 

 

Slovne oceniť 

snahu 

a realizáciu 

konkrétnej 

služby v rodine. 



 

CIELE 

Kognitívny: Vysvetliť význam slova pre budovanie 

medziľudských vzťahov.  

Na modelovej situácii opísať potrebu čistého srdca. 

Rozlíšiť osobný majetok od spoločného.  

Na konkrétnom príklade navrhnúť spôsoby ochrany 

majetku. Jednoduchým spôsobom prepojiť biblický príbeh 

O boháčovi a Lazárovi so svojím životom a správnym 

vzťahom k majetku.Afektívny: Oceniť silu slova pri 

budovaní vzťahov. Na modelovej situácii vnímať, čo 

buduje a čo ničí vzájomné vzťahy.  

Prostredníctvom príbehu objavovať hodnotu čistého srdca. 

Objavovať svoj vnútorný svet.  

Objaviť potrebu prijímania a dávania. 

Psychomotorický:Rozvíjať verbálne a neverbálne 

prejavy pozornosti voči ľuďom (slovom a skutkom). 

Formovať vedomie vlastnej jedinečnosti.Formovať 

vedomie úcty k jedinečnosti každého človeka. Formovať 

návyk čestného postoja k osobnému majetku a k majetku 

iných. S pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny 

projekt pomoci ľuďom v núdzi, šetrenia osobného aj 

spoločného majetku 

 Rozvoj kompetencií Komunikačné: 

 vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej 

situácii  

 v komunikácii používa vhodné slová a výrazy 

 Občianske: 

 vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného ,váži 

si majetok 

 dokáže správne zaobchádzať s majetkom 

(nepoškodzuje ho, chráni, požičané vráti)   

Existenciálne: 

o objavuje  hodnotu čistého srdca,pravdy 

o vníma svoj vnútorný svet 

Sociálne a interpersonálne: 

 je otvorený pre budovanie vzťahov dobrosrdečnosti 

 je otvorený pre potreby iných ľudí a reaguje 

konkrétnym triednym projektom 

 rozvíja vo svojom živote postoj prijímania a dávania 
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Obsahový štandard: 

 

 Schopnosť hovoriť 

ako Boží dar (výchova 

k citlivosti voči vyslovenému 

slovu) 

 Čisté srdce  

 Osobný majetok  

 Boháč a Lazár 

 

Názvy podtém: 

 

Február 
35. Potrebujeme sa 

navzájom 

36. Dobre počúvať 

37. Správne slovo 

38. Pôst 

39. Schopnosť hovoriť 

ako Boží dar 

 

Marec 

40. Dobre sa pozerať 

41. Čisté srdce 

42. Rob iným to, čo chceš, 

aby robili tebe 

43. Osobný majetok 

44. Moje svetlo pre 

druhého 

45. Krížová cesta 

 

Apríl 

46. Moje ruky pre 

druhého – Boháč a Lazár 

47. Opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 

 

 

Prierezové témy: 

Finančná gramotnosť: 

Poznáva význam 

osobného vlastníctva 

a jeho významu pre 

večnosť 

 

 

didaktická hra, 

dopĺňanie slov, 

demonštrácia  

obrazu, tvorenie 

zdrobnelín a  

zveličenín, 

príbeh 

 

didaktická hra,  

metóda otázok  

a odpovedí, 

práca 

s obrázkami 

z časopisov 

 

otláčanie rúk, 

hra na telo, spev,  

práca s papierom, 

 

rozprávanie,  

demonštrácia 

na obraze, 

analýza príbehu, 

dialóg 

 

práca s obrazom, 

 rozprávanie 

 

Žiak vie 

 

 na modelovej situácii 

zdôvodniť význam slova pre 

budovanie medziľudských vzťahov 

 prepojiť posolstvo biblického 

príbehu O boháčovi a Lazárovi  so 

svojím životom 

 na modelovej situácii vyjadriť 

potrebu čistého srdca 

 uviesť príklady osobného 

a spoločného majetku 

 navrhnúť rôzne spôsoby 

ochrany majetku  

 v skupine realizovať 

jednoduchý triedny projekt pomoci 

iným  
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Prac. list č. 20, 

prvá úloha na 

základe 

porozumenia 

biblického 

príbehu 

ohodnotíme 

známkou 

prepojenie 

posolstva so 

životom človeka 

(kritická práca 

s textom).  

 

Hodnotíme ústne  

postoje žiaka: 

dobre počúvať, 

pozerať, hovoriť 

správne slová. 



 

Kognitívny: Reprodukovať biblický príbeh o Mojžišovi.  

Spoznávať obsah pojmu zmluva.  

Opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi. 

S pomocou učiteľa reprodukovať obsah jednotlivých 

prikázaní Desatora. Zosumarizovať a aplikovať získané 

poznatky učiva ročníka a jednoduchým spôsobom ich 

aplikovať na jednotlivé prikázania. Jednoduchými 

spôsobom hodnotiť svoje konanie v súlade so svojím 

svedomím. 

Afektívny: Objaviť pravdu Desatora na modelových 

príbehoch v ročníku. Stotožniť sa s etickými princípmi 

Božieho zákona vzťahujúcimi sa na konkrétne životné 

situácie. Vnímať vnútorný hlas svedomia a načúvať mu.  

Psychomotorický: Formovať postoj dôvery k Bohu 

dodržiavaním Božieho zákona. 

Rozvoj kompetencií: Komunikačné: 

 chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať 

 svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy 

Boha s človekom  

 intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej 

komunikácii  

K učeniu sa:je otvorený pre tvorivé učenie sa prostred. 

ponúknutých životných pravidiel  Desatora 

Existenciálne:je otvorený pre nasledovanie ponúknutých 

biblických vzorov 

 rozvíja vnímanie svojho vnútorného duchvného sveta  

 rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia 

 objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok 

v súlade so svedomím, pravdu Desatora 

 vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje 

ľuďomcestk šťastiu a k vzájomnej dôvere 

 objavuje hodnotu dôvery dodržiavaním Božieho zákona 

Občianske: vníma Dekalóg ako etický princíp pre 

správanie sa človeka a  pravidlá pre dobré spolunažívanie 

v ľudskej spoločnosti 

Kultúrne: intuitívne vníma posolstvo bibl. t.a symbolickú 

reč, krásu umenia v slove a v obraze 

K riešeniu problémov: 

 rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností 

 spontánne a samostatne hodnotí vo svojom 

bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je 

správne/nesprávne, čo je dobré/zlé 

 v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči 

morálnym konfliktom, je otvorený pre dobro 

Sociálne a interpersonálne: má pozitívny vzťah 

k druhým ľuďom, aktívne sa zapája do budovania 

medziľudských vzťahov v rovesníckom prostredí triedy, 

učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov 
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Obsahové štandardy: 

 

 Uzatvorenie zmluvy na 

Sinaji 

 Desatoro ako pravidlá 

 

Názvy podtém: 

 

Apríl 

48. Dať slovo 

49. Mojžiš 

50. Zmluva na Sinaji 

51. Pravidlá 

 

Máj 

52. Desatoro 

53. Múdrosť 

54. Panna Mária 

55. Pravda 

56. Dobro 

57. Krása 

58. Opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 

 

 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Žiak 

- spoznávaním Desatora 

hodnotí svoje konanie 

v súlade so svedomím 

 

 

 

 

Rozprávka,  

Rozhovor, 

Aktualizácia 

Rozprávky 

 

Čítanie príbehu, 

Odtláčanie, 

Modelovanie 

 

Hra,  

braimstorming  

 

expozícia,  

rozprávanie,  

tvorba plagátu 

modelovanie 

 

rozprávka,  

riadený 

rozhovor, 

tvorba plagátu 

 

didaktická hra 

 

rozprávanie  

príbehu, tvorba 

priestorového 

obrazu, kreslenie 

 

 

 

 

Žiak vie 

 

 reprodukovať príbeh o Mojžišovi 

 chronologicky usporiadať podľa 

obrazov dej príbehu 

 určiť kľúčový moment a pointu 

príbehu 

 opísať udalosť uzatvorenia 

zmluvy Boha s ľuďmi na základe 

porozumenia biblického textu  

 reprodukovať Desatoro 

s pomocou učiteľa  

 sumarizovať a aplikovať 

nadobudnuté poznatky učiva ročníka 

na konkrétnych modelových 

situáciách 

 vnímať hlas svedomia a načúvať 

mu  

 hodnotiť jednoduchým 

spôsobom svoje konanie v súlade so 

svedomím 

 

4 11  

Na základe 

porozumenia 

Desatora hodnotíme 

známkou analýzu 

jednotlivých 

prikázaní 

s priradením ich 

významu ( 

V pracovnom liste č. 

21, ) 

 

 



 

Ciele 

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblickú udalosť O 

milosrdnom otcovi.Na správaní márnotratného syna 

opísať, čo strácam odchodom z domu dobrého Boha. 

Vlastnými slovami vyjadriť ľútosť nad vykonaným zlom. 

Afektívny cieľ:  Otvoriť sa pre obraz dobrého 

a milosrdného Boha. V ev. príbehu objaviť možnosť 

návratu, odpustenia, zmierenia a obnovenia dôvery 

s milosrdným Bohom. Vnímať sv. zmierenia ako hostinu 

lásky čakajúceho Otca. 

Psychomotorický cieľ:  Rozvíjať postoj nádeje 

v Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Formovať návyk 

ospravedlnenia sa, priznania si chyby, vyjadrenia ľútosti. 

Rozvoj kompetencií 
Komunikačné:je otvorený pre obrazné vyjadrovanie 

 dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie, 

aktívne a so záujmom počúva 

K učeniu sa: je otvorený pre tvorivé učenie  

Existenciálne:objavuje hodnotu odpustenia  

 sviatosť zmierenia chápe ako kresťanskú ponuku pre 

človeka a ako pomoc v situácii mravného zlyhania 

 je otvorený pre aktívne podieľanie sa na príprave k 

sviatosti zmierenia 

 intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj 

 rozvíja vnímanie svojho vnútorného -  duchovného sveta, 

vnímanie milosti odpustenia otvorením sa pre kresťanskú 

nádej, intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti 

vidieť svoj vnútorný  svet 

Občianske:objavuje postoj zodpovednosti za iných 

 rozvíja kritické myslenie pokusom o analýzu modelovej 

situácie príbehu otca a syna 

Kultúrne: intuitívne vníma obrazy a symboly, posolstvo 

biblického textu, odpustenie ako múdrosť človeka  

Sociálne a interpersonálne:poznáva význam a dôležitosť 

starostlivého správania sa voči iným 

 objavuje úlohu ľútosti a odpustenia pre budovanie 

dobrých vzťahov , berie do úvahy dobro iných ľudí 

 je otvorený pre „štedrosť“ v odpúšťaní (vníma 

odpustenie ako dar človeka človeku) 
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Obsahový štandard: 

 Milosrdný otec/márnotratný 

syn 

 Umenie povedať zlu „nie“, 

obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi 

a s Bohom 

 Hostina lásky -  sviatosť 

zmierenia 

 

Názvy podtém: 

 

Máj 
59. Odchod z domu Otca 

 

Jún 

60. Návrat do domu Otca 

61. Milosrdný Otec 

62. Zmierenie 

63. Hostina 

64. Cesta dôvery 

65. Opakovanie  

 

 

 

 

 

  

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 

 

 

 

Prierezové témy 

osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Žiak 

 rozvíja sebareflexiu 

 je pripravený pre 

rozvoj a výchovu 

svedomia 

 rozvíja sociálne 

spôsobilosti pre osobný 

život a budovanie 

medziľudských vzťahov 

postavených na dôvere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, 

čítanie 

 Príbehu,  

expozícia domu 

 

expozícia 

príbehu 

 na obraze, 

filozofický  

rozhovor, čítanie 

expozícia darov 

otca 

 

riadený 

rozhovor, 

demonštrácia 

na obraze 

 

 

 

Žiak vie 

 intuitívne vnímať obrazný 

spôsob vyjadrovania symbolickej 

reči 

 otvoriť sa pre dobrého Boha 

 reprodukovať biblický príbeh O 

milosrdnom otcovi  

 jednoduchým spôsobom 

vysvetliť súvis medzi správaním sa 

márnotratného syna a vlastným 

rozhodovaním sa 

 aktualizovať posolstvo 

biblického príbehu na svoj osobný 

život 

 reprodukovať ľútosť 

márnotratného syna na základe 

porozumenia príbehu 

 objaviť rozmer ľútosti 

a odpustenia pre budovanie dobrých 

vzťahov 

 vyjadriť radosť z odpustenia 

 vyjadriť verbálne aj neverbálne 

ospravedlnenie sa, priznanie si chyby 

 formulovať následky konania zla 

na život človeka 

 formulovať vlastnými slovami 

ľútosť 

 

3 7  

Hodnotíme 

známkou 

porozumenie 

biblického textu 

a aplikáciu 

posolstva na 

život človeka 

(prac. list č. 27 ú. 

č. 1) 

 

Vypracovanie 

pracovného listu 

č. 29  -  

zopakovanie 

učiva 2. ročníka.   

hodnotíme 

známkou 

pochopenie 

logickej nite 

učiva prvého 

ročníka 

(generalizáciu 

pojmov) 

súvisiace 

s opakovaním 

celku. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Predmet: Katolícke náboženstvo      Ročník:  tretí     Časový rozsah výučby:   2 h týždenne, 66 hodín ročne 

   

Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre 

každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich. 

Ciele a kľúčové kompetencie 

  

 

T
E

M
A

 

 

Obsahový štandard, podtéma 

 

Medzipredme -

tové vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie vyučovania - 

metódy a formy 
Výkonový štandard 

Počet 

hodin 
Poznámky – 

hodnotenie R 

V 

P 

Šk

VP 

CIELE:  

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo 

znamená veriť Bohu. Jednoduchým spôsobom vysvetliť 

niektoré bib. obrazy Boha, dôležité pre osobnú predstavu 

Boha. Reprodukovať podobenstvo o horčič. semienku. 

Na obraze horč. semienka spoznávať Ježiš. učenie o B. 

kráľovstve. Opísať obsah krstných sľubov. 

Afektívny cieľ: Byť disponovaný pre život kresťanskej 

viery. V biblických obrazoch vnímať hlbokú výpoveď 

o Bohu. Na raste horčičného semienka intuitívne vnímať 

paradox vzniku veľkej veci z niečoho nepatrného. Na 

príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať 

krst ako významnú udalosť v živote viery. 

Psychomotorický cieľ: Formovať osobný život viery. 

Výrazovo vyjadriť vlastný obraz o Bohu. 

Rozvoj kompetencií komunikačné: 

o  je schopný sa stíšiť, objavuje zmysel 

symbolického spôsobu komunikácie, číta text 

s porozumením 

o  je pripravený na odkrývanie obraz. r. Biblie 

k riešeniu problémov: 

o  primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na 

riešení modelových úloh 

existenciálne: 

o  disponuje základnými vedomosťami biblického 

posolstva a kresťanského učenia o Božom 

kráľovstve 

o  objavuje duchovný rozmer človeka 

interpersonálne a sociálne: 

o  buduje vzťah dôvery 

o si uvedomuje svoju jedinečnosť 
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Obsahový štandard: 

 viera v Boha 

 biblické obrazy Boha 

 podobenstvo o horčičnom 

semienku 

 krst (krstné sľuby) 

 

Názvy podtém: 

 

September 

1. Odkrývať ukryté – úvodná 

hodina 

2. Čo je to viera? – 

filozofická diskusia 

3. Čo znamená veriť 

4. Aký je Boh? 

5. Obrazy Boha 

6. Veľká sila ukrytá v malom 

zrnku 

Október 

7. Rok Sedembolestnej 
Modlitba ruženca 

8. Božie kráľovstvo ako 

poklad 

9. Opakovanie 

 

 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

PRÍ, SJL,  

 

Prierezové 

témy:  

 

Environmentáln

a výchova – úcta 

k prírode, 

vnímania rastu, 

zodpovednosti za 

zverené veci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, 

fotovyjadrenie, kreslenie 

Práca s textom 

a obrazom 

Manipulácia 

s predmetom, výrazové 

maľovanie 

 

 

Práca so symbolom, 

rozhovor, kreslenie 

 

Žiak vie 

 

 jednoduchým spôsobom 

vysvetliť, čo znamená 

veriť Bohu, 

 porozumieť 

symbolickému významu 

reči, 

 reprodukovať 

podobenstvo 

o horčičnom semienku, 

 na obraze horčičného 

semienka spoznávať 

Ježišovo učenie o Božom 

kráľovstve, 

 na raste horčičného 

semienka intuitívne 

vnímať paradox vzniku 

veľkej veci z niečoho 

nepatrného, 

 na príklade podobenstva 

o horčičnom semienku 

prijímať krst ako 

významnú udalosť 

v živote viery, 

 opísať obsah krstných 

sľubov, 

 otvoriť sa pre 

formovanie osobného 

života viery. 

  

 

 

3 
 

10 

 

Hodnotíme 

známkou – ako 

žiak spamäti vie 

apoštolské 

vyznanie viery 

(s. 9) 

 

- ústne 

zreprodukovanie 

podobenstva 

o horčičnom 

zrnku 

 

- ústne – opis 

krstných sľubov 



 

 

CIELE 

Kognitívny cieľ:  Reprodukovať biblické príbehy 

o uzdravení slepého, hluchonemého, chromého 

a človeka s „vyschnutou rukou“. Na modelovej situácii 

reflektovať vlastnú schopnosť „,počuť, konať, vidieť“ 

podstatu veci.  

Afektívny cieľ:  Identifikovať sa s biblickými 

postavami potrebujúcimi uzdravenie. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať mravný úsudok. 

 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

o  objavuje v biblických príbehoch o uzdravení 

zmysel symbolického spôsobu komunikácie  

existenciálne: 

o  interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako 

výzvu k morálnej reflexii svojich schopnosti 

„vidieť, konať a počuť.“ 

o  rozvíja vlastné svedomie 

inteprersonálne a sociálne: 

o prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, 

ktorí potrebujú pomoc  

o je empatický  

kultúrne: 

o sa učí tolerantnosti 

občianske: 

o  sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami 

v prostredí, v ktorom žije 

 

2
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Obsahový štandard: 

 

 Ježišove uzdravenia 

(uzdravenie slepého, 

hluchonemého, s „vyschnutou 

rukou“ , chromého) 

 rozvoj mravného cítenia 

 

Názvy podtém: 

 

Október 
10. Uzdravenie slepého 

11. Vidieť 

12. Misie 

13. Uzdravenie hluchonemého 

 

November 

14. Návšteva cintorína 

15. Ako počujem a hovorím... 

16. Uzdravenie človeka 

s ochrnutou rukou 

17. Mať zdravé ruky 

18. Uzdravenie ochrnutého 

19. Mať zdravé nohy 

20. Projekt o chudobe 

21. Opakovanie 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 

VV, SJL 

 

Prierezové témy 

 Prosociálne 

javy: 

- formovanie 

svedomia 

Finančná 

gramotnosť: 

Cez projekt 

poznáva situáciu 

hladu  vo svete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca s textom, 

dramatizácia, rozhovor 

Analýza, práca 

s príbehom 

Výklad, výrazové 

vyjadrenie pohybom 

Didaktická hra, práca 

s obrazom, dramatizácia 

Rozhovor, kreslenie 

 

Žiak vie 

 

 reprodukovať biblické 

príbehy o uzdravení 

slepého, hluchonemého, 

chromého a človeka s 

„vyschnutou rukou“ 

 na modelovej situácii 

reflektovať vlastnú 

schopnosť „,počuť, konať, 

vidieť“ to, čo  je  v živote 

podstatné  

 identifikovať sa 

s biblickými postavami 

potrebujúcimi uzdravenie 

 disponovať sa pre rozvoj 

mravného úsudku 

 

 

4 

 

12 

Ustne hodnotíme 

reprodukovanie 

biblických 

príbehov 

 

Známkou – 

sedem sviatostí 



 

CIELE 

Kognitívny cieľ:  Jednoduchým spôsobom vysvetliť 

možné reakcie človeka na vinu  a previnenie. 

Pochopiť  kresťanský pohľad na uznanie viny 

a odpustenie na podklade podobenstva o márnotratnom 

synovi. Reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome 

Zacheja. Osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia.  

 

Afektívny cieľ:  Prijímať sviatosť zmierenia ako dar. 

Oceniť sviatostné a mimosviatostné formy pokánia. 

Psychomotorický cieľ:  Pravidelnou osobnou reflexiou 

formovať svoje mravné cítenie. 

 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

o  chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti 

zmierenia  

existenciálne: 

o  je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery  

o  prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje 

konanie v zhode so svojim svedomím 

o  vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia 

o  je pozorný k rozvoju vlastného svedomia 

v kontexte biblického príbehu  

o  zhodnotí  sviatosť zmierenia ako pomoc pre 

človeka v situácii mravného zlyhania 

o  je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti 

zmierenia 

interpersonálne a sociálne: 

o  vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou  
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Obsahový štandard: 

 

 vina, hriech 

 Ježiš v dome hriešnika 

(Zachej) 

 Ježiš odovzdáva moc 

odpúšťať 

 sviatosť zmierenia 

 

Názvy podtém: 

 

December 
22. Advent 

23. Daj pozor, aby si to 

nerozbil! 

24. Len aby to nebolo na mňa 

25. Ježiš je hosťom u Zacheja 

26. Ježiš a hriešnica 

27. Mal by si sa zmeniť 

Január 

28. Na ceste zmierenia – 

márnotratný syn, ľútosť 

29. Ježiš odovzdáva moc 

odpúšťať 

30. Ježiš mi odpúšťa 

31. Priebeh sviatosti 

zmierenia – prehĺbenie 

32. Dokážem to? 

33. Polročné opakovanie 

  

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 

Prierezové témy 

  

 

Prosociálna 

výchova  

Žiak 

o  si osvojuje 

prejavy 

vonkajšieho 

a vnútornéh

o odpustenia 

a odprosenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulácia  

S predmetom, 

Práca s textom 

Meditácia 

Riešenie  

Problému 

 

Identifikačná hra, 

 rozhovor 

 

rozprávanie, práca  

s obrazom 

práca s papierom,  

rozprávanie 

 

dramatizácia,  

tvorba 

spoločného 

plagátu 

 

Žiak vie 

 

 jednoduchým spôsobom 

vysvetliť možné reakcie 

človeka na vinu,  

 jednoduchým spôsobom 

vysvetliť kresťanský 

pohľad na vinu ako 

uznanie viny a odpustenie,  

 vnímať vinu ako súčasť 

života každého človeka, 

 reflektovať vlastné 

zaobchádzanie s vinou, 

 reprodukovať biblický 

príbeh o hostine v dome 

Zacheja, 

 osvojiť si priebeh sviatosti 

zmierenia, 

 prijímať sviatosť 

zmierenia ako dar, 

 oceniť mimosviatostné 

formy pokánia, 

 oceniť sviatostnú formu 

pokánia, 

 pravidelnou osobnou 

reflexiou formovať svoje 

mravné cítenie, 

 zhodnotiť sviatosť 

zmierenia ako pomoc pre 

človeka v situácii 

mravného zlyhania, 

 podieľať sa na sviatosti 

zmierenia. 

 

4 12  

Známkou 

hodnotíme 

správnu 

formuláciu 

ľútosti a postup 

sviatosti 

zmierenia. 

Pomocou prílohy 

v pracovnom 

liste s. 53 

 

Ústne – vedieť 

vysvetliť pohľad 

na vinu 



 

 

CIELE 

Kognitívny cieľ:  Na obraznej reči biblického príbehu 

vedieť vysvetliť hriech a jeho dôsledky. Vysvetliť 

pojem dedičný hriech. Reprodukovať Desatoro 

a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní. 

Nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne 

a Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním. 

Afektívny cieľ: Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre 

dobrý život. Vnímať hriech a jeho následky ako 

ublíženie sebe a iným. 

Psychomotorický cieľ:  Osvojovať si postoj 

zodpovednosti za svoje rozhodnutia.  Formovať návyk 

ku konaniu dobra a vyhýbaniu sa zlu. 

  

Rozvoj kompetencií 

k riešeniu problémov: 

o  dokáže zvážiť požiadavky a dôsledky konania na 

základe poznania Desatora  

o  identifikuje hlavné zložky situačného problému 

o  pozná podobností predchádzajúcich riešení 

problémov  na základe modelovej situácie    

o  dokáže formulovať a klásť si otázky 

o  prehodnocuje fakty 

kultúrne: 

o  intuitívne vníma prepojenie kresťanskej 

a židovskej tradície  

existenciálne: 

o stotožňuje sa s etickými princípmi Desatora 

vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho 

živote  

o  objavuje tajomstvo života z pohľadu paradoxu  

života a smrti 

o  rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo 

strany človeka slobodným a dobrovoľným 

prerušením vzťahu k Bohu 

intepersonálne a sociálne: 

o  vníma Desatoro ako pravidlá dobrého 

spolunažívania medzi ľuďmi 
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Obsahový štandard: 

 hriech a dôsledky hriechu 

 Veľká Noc (Pascha)  

 Desatoro (pravidlá pre život 

v slobode) 

 Ježišova smrť 

a zmŕtvychvstanie 

(podobenstvo o pšeničnom 

zrne) 

Názvy podtém: 

 

Január 
34. Židovská Pascha 

35. Pravidlá pre život na 

slobode 

36. Pravidlá budovania 

vzťahu s Bohom 

37. Pravidlá budovania 

vzťahu s ľuďmi 

38. Pozrieť sa do zrkadla 

39. Opakovanie Desatora 

Február 

40. Opakovanie Desatora 

41. Neveriaci sa majú 

42. Poznať, konať, vidieť to, 

čo je v živote dôležité 

43. Riešenie problémovej 

situácie zameranej na 

zanedbanie dobra – 

Dievčatko so zápalkami 

44. Cesta obety (krížová 

cesta) 

Marec 

45. Obeta 

46. Staré musí odumrieť, aby 

mohlo vyrásť nové 

(podobenstvo o pšeničnom 

zrne – ako cesta rastu) 

47. Smrť a nový život 

(Ježišova smrť 

a zmŕtvychvstanie) 

48. Ježiš nám ukazuje cestu 

z tmy hriechu 

49. Podobenstvo 

o robotníkoch vo vinici 

Apríl 

50. Kresťanská Veľká noc 

(vyslobodenie z Egypta) 

 

SSSS 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 

 

Prierezové 

témy: 

Environmentáln

a výchova  

o  vníma 

starostlivosť 

Boha o svet a 

človeka 

prostredníctvo

m poznávania 

Desatora  

 

Mediálna 

výchova  

o vníma 

spôsoby šírenia 

správ na 

modelovej 

ukážke 

biblickej 

udalosti 

o Ježišovej 

smrti 

a zmŕtvychvsta

ní  

Finančná 

gramotnosť: 

Zrieka sa v pôste 

pre iných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozprávanie, 

Expozícia, spev 

Tvorba priestoro- 

Vého obrazu 

Tvorba plagátu s  

Tabuľami  

Desatoro 

 

Práca so  

Symbolom 

Výklad, spev 

Expozícia na 

Obraze 

Rozprávania, práca 

s vykladacím materiálom 

Rozhovor 

Expozícia  

na obraze 

rozprávanie 

 

 

Žiak vie 

 na obraznej reči biblického 

príbehu vysvetliť hriech 

a jeho dôsledky, 

 vysvetliť pojem hriech, 

 reprodukovať Desatoro 

a jednoducho vysvetliť 

význam jednotlivých 

prikázaní, 

 akceptovať Desatoro ako 

pravidlá pre dobrý život, 

 stotožniť sa s etickými 

princípmi Desatora, 

vzťahujúcimi sa na 

konkrétne situácie v jeho 

živote, 

 nájsť analógiu medzi 

podobenstvom 

o pšeničnom zrne 

a Ježišovou smrťou 

a zmŕtvychvstaním, 

 posúdiť hriech ako stratu 

Božej blízkosti, 

 posúdiť hriech a jeho 

následky ako ublíženie 

sebe i iným, 

 jednoduchým spôsobom 

zhodnotiť svoje správanie, 

konanie v zhode so svojím 

svedomím, 

 posúdiť rozdiel medzi 

porušením zákona 

a zanedbaním dobra 

(prechod od 

heteronómneho svedomia 

k autonómnemu), 

 otvoriť sa pre posolstvo 

prísľubu nádeje. 

 

 

7 

 

17 

 

Hodnotíme 

známkou 

formuláciu 

Desatora a zákon 

lásky. 

(prac. list č. 19) 

 

Ústne – vysvetliť 

pojem hriechy 

a jeho dôsledky 



 

CIELE 

Kognitívny cieľ: Nájsť súvislosť medzi  Poslednou 

večerou a svätou omšou.  Odlíšiť chlieb od 

eucharistického chleba. Objaviť súvislosť medzi 

ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom 

o rozmnožení chleba a sviatosťou Eucharistie.  

Afektívny cieľ: Oceniť potrebu slávenia pre život 

človeka. Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve.  

Uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie.  

Psychomotorický cieľ:  Formovať návyk pre aktívnu 

komunikáciu s Bohom počas  liturgického slávenia. 

(odpovede, gestá, symboly) 

 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

o  rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch 

kresťanského slávenia 

existenciálne: 

o  je pozorný voči liturgickému sláveniu a je 

pripravený sa vedome na ňom podieľať 

o  je pripravený k prvému prijatiu Eucharistie 

v spoločenstve rodiny a farnosti 

o  vie dať do súvisu uvedené biblické udalosti 

a chápe ich ako udalosti, ktoré sa stali základom 

kresťanskej liturgie 

intepersonálne a sociálne: 

o  rozvíja vo svojom živote rozmer slávenia 

v spoločenstve rodiny a farnosti  
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Obsahové štandardy: 

 nasýtenie (zázrak rozmnoženia 

chlebov, Jn 6, 1-13) 

 Posledná večera (Eucharistia) 

 svätá omša ako hostina (hostina 

spoločenstva, hostina slova, 

chleba) 

Názvy podtém: 

 

Apríl 
51. Chlieb ako dar 

 

Máj 

52. Panna Mária 

53. Ježiš nasycuje 

54. Modlitba Otče náš 

55. Ježiš sa stáva chlebom 

56. Vinič 

57. Strom, ktorý sa obetoval 

58. Obeta ako dar 

59. Stretnutie s Ježišom 

60. Emauzskí učeníci 

 

Jún 

61. Svätá omša – bohoslužba 

slova 

62. Svätá omša – bohoslužba 

obety 

63. Dnes ako vtedy 

64. Pozvanie na hostinu 

65. Agapé – hostina lásky 

 

Medzipredme– 

tové vzťahy:  

 

 

Prierezové 

témy: 

 

 

Prosociálna 

výchova  

Žiak 

- vníma význam 

spoločenstva pre 

život jednotlivca, 

rodiny aj farnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca 

 so zážitkovým 

predmetom, spev,  

demonštrácia 

práca s biblickým 

príbehom 

rozhovor, spev, 

práca s rytmom 

porovnávanie 

 

 

 

práca s biblickým 

príbehom 

tanec, kreslenie, práca 

v skupinách 

sociodráma 

práca so symbolom, 

podelenie sa o skúsenosť 

 

Žiak vie 

 

 nájsť súvislosť medzi  

Poslednou večerou 

a svätou omšou 

 rozlíšiť chlieb od 

eucharistického chleba 

 objaviť súvislosť medzi 

ľudskou skúsenosťou 

s chlebom, biblickým 

textom o rozmnožení 

chlebov a sviatosťou 

Eucharistie 

 reprodukovať biblický 

príbeh o hostine v dome 

Zacheja 

 oceniť potrebu slávenia 

pre život človeka  

 rozvíjať schopnosť života 

v spoločenstve 

 uvedomiť si dôležitosť 

častého prijímania 

Eucharistie pre svoj 

duchovný rast 

 

6 15  

. Ústne – rozlíšiť 

eucharistický 

chlieb od chleba. 

pomenovať 

základné časti sv. 

omše – 

vypracovať prac. 

list č. 29 úloha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predmet:    Katolícke náboženstvo   Ročník:  štvrtý   Časový rozsah výučby:   2 h týždenne, 66 hodín 

ročne   
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Obsahový štandard, podtéma 

 

Výkonový štandard 

Medzipredme -tové 

vzťahy, prierezové 

témy 

 

Poznámky  
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 Obsahový štandard: 

Cesta k sebe – som jedinečný 

Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo) 

Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova archa 

(Gn 6,18-20: zo všetkého živého, vezmi do 

archy....)   

Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej blízkosti) 

 

Názvy podtém: 
September 

1.Úvodná hodina 

2. Mať nádej 

3. Som jedinečný 

4. Rok Sedembolestnej 

5. Cesta k druhým  

6. Nie som sám, mám kamarátov 

Október 

7. Panna Mária – modlitba ruženca 

8. Noe dôveruje Bohu  

9. Obrazy Božej blízkosti 

10. Obrazy Božej blízkosti tu na zemi 

 

Žiak vie 

 vysvetliť čím je človek jedinečný 

 reprodukovať biblický príbeh o Noemovej 

arche 

 nájsť súvis medzi biblickým príbehom 

o Noemovej arche a zodpovedným 

prístupom k prírode 

 vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje 

 objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, 

k druhým, k svetu a k Bohu 

 objavovať zodpovednosť za prírodu a za 

rozvíjanie dôstojnosti ľudského života 

 vnímať potrebu sebariadenia 

 akceptovať vzájomnú spätosť s celým 

stvorenstvom 

 formovať postoj nádeje prostredníctvom 

biblických obrazov Božej blízkosti. 

Medzipredmetové 

vzťahy:  

SJL, VYV, HUV 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj: 

Žiak 

 oceňuje 

jedinečnosť  

človeka 

a rešpektuje ju 

v životných 

situáciách  

Environmentálna 

výchova: 

 je schopný 

ekologického 

postoja – ochrany 

prírody 
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Obsahový štandard: 

Biblia kniha kníh 

Odkrývanie nádeje v živote biblických postáv 

(sudca Gedeon,  proroci Micheáš a Izaiáš – kmeň 

Jesseho 

Biblické posolstvo nádeje – príchod Mesiáša (Ján 

Krstiteľ, Panna Mária) 

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo (podobenstvá 

o Božom kráľovstve) 

Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo (Ježišove 

zázraky) 

 

Názvy podtém: 
Október 

11. Poďakovanie za úrodu 

12. Misie 

13. Biblia – kniha nádeje 

14. Prvý zákon a Nový zákon 

November 

15. Zosnulí 

16. Zem Biblie 

17. Dobytie zasľúbenej zeme 

18. Gedeon 

19. Pán Boh utešuje – prísľub Mesiáša 

20. Suchý peň premením na ratolesť 

21. Očakávanie Mesiáša 

22. Advent – čas očakávania 

December 

23. Príchod Mesiáša 

24. Ján Krstiteľ ohlasuje príchod Mesiáša 

25. Projekt JKS 

26. Projekt JKS 

27. Vianočná sv. spoveď 

28. Pobožnosť pri jasličkách 

Január 

29. Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo 

30. Božie kráľovstvo je ako perla 

31. Ježiš – vládca v Božom kráľovstve 

32. Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo 

33. Rybolov apoštolov 

34. Opakovanie 

 

Žiak vie 

 vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie 

 reprodukovať biblický príbeh o povolaní 

Gedeona 

 jednoduchým spôsobom interpretovať biblické 

texty proroctiev prorokov Micheáša (a ty 

Betlehem...) a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako 

posolstvo nádeje 

 interpretovať biblické príbehy o Jánovi 

Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie 

očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa 

 identifikovať sa s postojmi nádeje v živote 

biblických postáv 

 na príklade biblických postáv objavovať 

prastarú ľudskú  skúsenosť „mať smer“ ako 

základný predpoklad pre zmysel 

 vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote 

človeka a ľudstva. 

 formovať postoj nádeje prostredníctvom 

biblických postáv 

 vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako 

obrazné príbehy približujúce Božie kráľovstvo 

a cestu k nemu 

 interpretovať biblické príbehy o Ježišových 

uzdraveniach ako znaky Božieho kráľovstva 

a znaky Božieho záchranného konania.  

 

Medzipredmetové 

vzťahy:  

SJL, VYV 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj: 

Žiak 

 vie vyjadriť 

radosť zo života 

a osvojuje si 

pozitívny postoj 

k životu 
Finančná gramotnosť: 

 vie sa zriekať 

kvôli iným 
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Obsahový štandard: 

Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje 

Bože, kde si? (Jób) 

Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára) 

Ježiš – silnejší ako smrť 

Sviatosť pomazania chorých ako priestor nádeje 

v situácii, kde pozemská nádej už končí 

 

Názvy podtém: 
Február 

35. Hromnice 

36. Najväčšie obmedzenie človeka 

37. Život musí po smrti pokračovať? (Dievčatko so 

zápalkami) 

38. Bože, kde si? (Jób) 

39. Ježiš – silnejší ako smrť 

40. Sviatosť pomazania chorých 

Marec 

41. Elizeus a Náman Sýrsky 

 

Žiak vie 

 reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie  

 vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako 

súčasť ľudského života 

 vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do 

súvisu s biblickými textami o Jóbovi 

a kresťanským pohľadom na zmysel 

ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných 

udalostí 

 reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení 

Lazára 

 objaviť súvislosť medzi Ježišovou 

skúsenosťou s utrpením, smrťou, 

zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou 

presahujúcou smrť 

 objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva 

v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej 

presahujúcu smrť 

 objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie 

posolstvo veľkonočného tajomstva 

v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej 

presahujúcu smrť 

 z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť vetu, 

že život je silnejší ako smrť 

 rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu 

 je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so 

životom a smrťou a náboženskú hĺbku ktorú 

spoznáva v živote druhých ľudí a v liturgii 

 

 

Medzipredmetové 

vzťahy:  

SJL, VYV 

 

 

Prierezové témy 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj: 

Žiak 

 je schopný 

vnímať smrť ako 

súčasť života a je 

otvorený pre 

kresťanské 

posolstvo nádeje   
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Obsahový štandard: 

 rôzne veže v jednom meste 

 kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine 

(regióne) 

 miesta pre spoločné slávenie, prácu, 

a nasadzovanie za ľudské práva a pokoj 

s kresťanmi iných cirkví 

 

Názvy podtém: 
Marec 

42.Veže v našom meste 

43.Rôzne veže – rôzne vierovyznania 

44. Rôzne veže 

45. Rôzne veže 

46. Rôzne veže 

Apríl 

47. Kostolné veže – symboly nádeje 

48. Zmŕtvychvstanie 

49. Kresťan – nositeľ Krista 

50. Kresťania - nádej pre svet 

51. Ja – svedok nádeje  

52. Svedkovia nádeje 

Máj 
53. Ján Pavol II. 

54. Ján Vojtaššák 

 

 

Žiak vie 

 prostredníctvom modelových situácií zo 

života detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné 

a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou 

cirkvou 

 vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov 

z rôznych cirkví 

 vytvoriť projekt so stručným prehľadom 

kresťanských cirkví pôsobiacich v našej 

krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú 

angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť) 

 osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia 

a vzájomnej dôvery k ľuďom iných 

denominácií 

 

Medzipredmetové 

vzťahy:  

SJL, VYV 

  

Multikultúrna 

výchova 

Žiak 

 je schopný 

vnímať vo 

svojom okolí 

inakosť iných 

denominácií a je 

schopný prijať 

túto skutočnosť 

 

 

. 
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Obsahové štandardy: 

Modlitba – život v Božej prítomnosti 

Bože, si pri mne (Žalm 139) 

Boh – stred kresťanského spoločenstva 

 

Názvy podtém: 
Máj 

55. Kráľovná mája 

56. Modlitba – život v Božej prítomnosti 

57. Osobná modlitba 

58. Nanebovstúpenie Pána 

59. Cirkev – prameň nádeje 

60. Turíce 

Jún 
61. Dary Ducha Svätého 

62. Modlitba  svätého ruženca 

63. Modlitba svätého ruženca 

64. Modlitba svätého ruženca 

65. Opakovanie 

66. Záverečné opakovanie 

 

Žiak vie 

 jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu 

modlitby pre duchovný rozmer človeka 

 na modelových situáciách objaviť nádej zo 

života viery 

 vnímať potrebu stíšenia 

 cvičením stíšenia a meditácie vytvárať 

priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe  

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Žiak 

 vníma svoj 

duchovný rozmer 

 je vnímavý pre 

sústredenie, 

stíšenie 

a načúvanie  

 

 

 

 

 

Skratky: 

SJL slovenský jazyk a literatúra 

PRI prírodoveda 

VYV výtvarná výchova 

HUV hudobná výchova 

 

Učebné zdroje:  
- Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl „Cesta lásky“ 

- Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre druhý ročník základných škôl „Cesta dôvery“ 

- Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre tretí ročník základných škôl „Cesta viery“ 

- Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre štvrtý ročník základných škôl „Cesta nádeje“ 

- vydané Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. (metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy 

a pracovné listy) 

 

 

 



 

 

 

Profil absolventa primárneho stupňa 

 
komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie neverbálnej komunikácii 

• objavuje zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie 

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v skupinách, zapája 

sa do diskusie, neskáče do reči 

• je schopný sa stíšiť 

kompetencie k učeniu sa 

Žiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

• objavuje potrebu učenia sa 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými 

• primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém 

• hľadá spôsoby riešenia vzniknutého problému 

občianske: 

Žiak 

• angažuje sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije 

• konkrétnymi skutkami prispieva k ochrane prírody, má úctu k živým aj neživým 

• súčastiam prírody 

kultúrne: 

Žiak 

• váži si ľudský život 

• učí sa tolerantnosti 

• vníma dôležitosť ľudskej činnosti pre svet 

• objavuje krásu stvorenia, prírody 

• objavuje krásu človeka 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

• buduje vzťah dôvery, formuje zdravé sebavedomie 

• uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijíma sám seba 

• konkrétnymi skutkami prejavuje úctu ku chorým a starším ľuďom 



 

• je schopný oceniť hodnotu rodiny 

• na základe určitej role spolupracuje v skupine, vytvára pozitívny postoj k stvoreným veciam 

• identifi kuje sa s pozitívnymi predstavenými postavami 

• je zodpovedný k druhým, berie do úvahy ich potreby 

existenciálne: 

Žiak 

• disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia 

• je otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností 

• rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený angažovať sa pre 

ich rozvoj 

• rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s modlitbou 

• odhaduje dôsledky vlastného správania a konania 

• rozvíja duchovné hodnoty 

• rozvíja vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu) 

• objavuje duchovný rozmer človeka 

• spoznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave 

• rozvíja kritické myslenie, je schopný jednoducho obhájiť svoj názor 

• správne posudzuje svoje konanie 

• osvojuje si zdravý životný štýl 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• oceňuje prínos kresťanskej kultúry v ľudskej kultúre 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov osvojovaním postoja náboženskej tolerancie a ústretovosti 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje kresťanský pohľad na ekologickú otázku 

• preberá zodpovednosť za angažovanosť v spoločnosti a Cirkvi 

• oceňuje duchovné dedičstvo katolíckej Cirkvi 

  



 

Kritéria klasifikácie  
 výchovno – vzdelávacích výsledkov žiaka v predmete náboženstvo/náboženská výchova  

 

Hodnotenie zo strany učiteľa – poskytuje žiakovi spätnú väzbu v jeho práci a prístupu k vyučovaniu. Hodnotenie musí byť: 

a) zrozumiteľné a jednoznačné 

b) pedagogicky zdôvodniteľné 

c) odborne správne 

d) porovnateľné s danými kritériami hodnotenia žiaka 

e) vždy doložiteľné, učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka 

 

Hodnotenie žiaka v predmete náboženstvo/náboženská výchova 

Vo vyučovacom predmete náboženstvo/náboženská výchova pri priebežnej klasifikácii učiteľ hodnotí očakávané výstupy stanovené vo výkonovom štandarde 

v príslušnom ročníku, alebo v cieľoch učebných osnov, prípravu na vyučovanie (domáce úlohy) riešenie teoretických a praktických úloh. 

Pri súhrnnej klasifikácii  hodnotí: 

a) učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách  

b) osvojené kľúčové kompetencie 

c) stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu 

d) osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu 

e) usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese  

f) snahu o rozvoj svojich kompetencií 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak žiak dosahuje konkrétne výstupy stanovené vo výkonovom štandarde, očakávané kompetencie a ciele vzdelávania 

pohotovo, v určenom čase, s výrazným podielom samostatnej práce alebo len s minimálnou pomocou učiteľa. V činnostiach je aktívny, naplno využíva svoje osobné 

predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje svoju autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej miere nachádzať 

a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má záujem a snahu o rozvíjanie svojich kompetencií. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným záležitostiam 

a aktívne vyjadriť svoj vlastný názor. Na vyučovanie sa pripravuje a plní zadané úlohy. Pri vyučovaní naplno využíva svoje schopnosti, možnosti a rezervy. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje 

menšiu mieru autentickosti, kreativity a originality. Stanovené výstupy v určenom čase dosahuje s malou pomocou učiteľa. V prípade potreby je schopný nachádzať 

a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Vie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný 

názor. Jeho príprava na vyučovanie a plnenie zadaných úloh má drobné nedostatky. Pri vyučovaní sa snaží naplno využívať svoje schopnosti, možnosti a rezervy. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje 

nízku mieru autentickosti, kreativity a originality. Stanovené výstupy dosahuje v dlhšom ako určenom čase a s výraznou pomocou učiteľa. Prejavuje čiastočný záujem 

o vyučovanie a rozvoj svojej osobnosti. Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Ťažšie zaujíma postoj 

k požadovaným záležitostiam a s problémami vyjadruje svoj vlastný názor. Jeho príprava na vyučovanie a plnenie zadaných úloh má výrazné nedostatky. Svoje 

schopnosti, možnosti a rezervy pri vyučovaní využíva len čiastočne a preukazuje len malú snahu pre zlepšenie tohto stavu. 

 



 

Stupeň 4 – dostatočný sa udeľuje výnimočne žiakovi, ktorý je na vyučovacích hodinách pasívny, nespolupracuje. Pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje 

autentickosť, kreativitu a originalitu. Stanovené výstupy dosahuje len pri výraznej pomoci učiteľa  a za oveľa dlhší ako určený čas.  Jeho vedomosti a zručnosti sú 

veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. Jeho 

príprava na vyučovanie trvalo preukazuje výrazné nedostatky. Svoje schopnosti, možnosti a rezervy pri vyučovaní využíva len  veľmi málo a nepreukazuje takmer 

žiadnu snahu pre zlepšenie tohto stavu. 

Stupeň 5 – nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne žiakovi, ktorý proklamatívne ignoruje výučbu, odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú 

nedostatočné. Nedosahuje žiadne stanovené výstupy a to aj pri maximálnej pomoci a snahe učiteľa. Odmieta zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj 

vlastný názor. Na vyučovanie sa nepripravuje. Svoje schopnosti, možnosti a rezervy pri vyučovaní nevyužíva; snahu pre zlepšenie tohto stavu neprejavuje. 

V školskom  vyučovaní predmetu náboženstvo/náboženská výchova sa nehodnotí účasť na liturgickom slávení v Cirkvi, nakoľko školské vyučovanie 

náboženstva/náboženskej výchovy je ponuka pre život s Cirkvou a nie kontrola života s Cirkvou. Nehodnotí sa postoj k Bohu, ale k edukačnému procesu v predmete. 

 

Presné kritéria hodnotenia:1 Najväčšiu váhu pri klasifikácii má hodnotenie projektu a testu. Známkou hodnotíme: 

l. prácu s pracovným zošitom - priebežne 

2. vytvorenie projektu – raz za polrok 

3. krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok 

4. aktivitu na hodine, ústna odpoveď, iná práca žiaka aj praktická 

Kritéria hodnotenia projektu: 

1. obsah –2 body 

2. forma – 2 body 

3. prezentácia – 4 body 

4. obhajoba – 2 body 

celkové hodnotenie: 

10 – 9 bodov ....výborný 

8 – 7 bodov ......chválitebný 

6 – 5 bodov.......dobrý 

4 – 3 bodov.......dostatočný 

2 – 0 bodov.......nedostatočný 

Stupnica pri testoch:  
100% - 90%         výborný 

89,9% - 75%        chválitebný 

74,9% - 50%        dobrý 

49,9% - 35%        dostatočný 

34,9% a menej     nedostatočný 

                                                 
1 Presné kritéria si stanovuje učiteľ podľa časovej dotácie predmetu, pretože z nich musí byť hodnotený každý žiak. Podľa metodického pokynu MŠ SR č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ čl. 2. 

Získavanie podkladov na hodnotenie odsek 2 musí byť žiak hodnotený z minimálne dvoch výstupov hodnotenia v polročnom hodnotiacom období.  


