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Ročníkový cieľ
► Poznávať

hranice osobnej slobody.

► Oceniť

kresťanský pohľad na vinu
a odpustenie.

► Osvojovať

štýlu.

si návyk kresťanského životného

Ročníková téma: Sloboda človeka
1. Sloboda a človek
6/12 hodín
Sloboda (chápanie slobody, povolanie k slobode, otroctvo človeka, závislosti,
exodus – cesta k slobode, hranice slobody - Desatoro)
2. Sloboda a rozhodnutia
4/8 hodín
Dopad rozhodnutí na život človeka (slobodné rozhodnutie – nutnosť voľby, sloboda
a zodpovednosť, riešenie problémovej situácie – mravná dilemy, princípy –
rozhodovania autonómna a heteronómna morálka)
3. Boh oslobodzuje človeka
4/8 hodín
Vina a odpustenie (vo svetle prirodzenej morálky, kresťanský pohľad na vinu a odpustenie,
zaobchádzanie s vlastnou vinou, sociálny hriech, chápanie viny v iných kultúrach a
náboženstvách, Kristus oslobodzuje – formy pokánia – sviatostné i mimosviatostné)
4. Rešpektovanie vierovyznaní
5/10 hodín
Náboženstvá (rešpektovanie inakosti, rozdelenie sveta podľa kultúr, rozdielne cesty hľadania
Boha – hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus, kresťanstvo..., putovanie po ceste predkov)
5. Láska ako princíp slobody
4/8 hodín
Princípy slobody (sloboda a vzťah k autoritám, hierarchia, láska ako cesta k slobode –
blahoslavenstvá, sloboda a prosociálne správanie (angažovanosť v rodine, spoločnosti, cirkvi)





Otec – milosrdný OTEC

Syn - Vykupiteľ

Duch Svätý – a jeho dar na
odpustenie hriechov

Tradícia

Legenda o Jurajovi – boj so zlom

Hierarchická štruktúra cirkvi
Sväté písmo







Biblický text Desatora
/Ex 20,2-17, Dt 5,6-21/
Starozákonný a novozákonný
pohľad na práva zaručujúce
slobodu človeku
Biblické chápanie svedomia
Biblický pohľad na
zaobchádzanie s vinou
Blahoslavenstvá

Učenie Cirkvi



sociálny hriech
prosociálne správanie



Ježiš – odpúšťa

stretáva sa s hriešnikmi a colníkmi,

hľadá ľudí, ktorí sú „stratení“ a má
veľkú radosť z ich obrátenia k životu
a k dobru.





Ježiš – Baránok Boží

Ježiš – nositeľ autority
Boha Otca

Ja v spoločenstve

Slávenie spoločenstva

rozhodnutia, sloboda a
zodpovednosť
 odvaha ísť vlastnou cestou
 svedomie a jeho rozvoj
 zaobchádzanie s vinou a



sviatosť zmierenia- oslava
obnovenia vzťahu človeka s Bohom.


odpustenie
 môj vzťah k autoritám
 moja angažovanosť v rodine,
spoločnosti, cirkvi

Ročníkový symbol - holubica
►

vecná rovina:

Holubica je nenásilný vták. Pokojne si lieta po oblohe, hlavne
blízko ľudských obydlí. Jej krídla poukazujú na voľnosť pohybu.
No tiež nemôže letieť všade, má aj nepriateľov, čo číhajú na jej život.

►

►

subjektívna rovina:

Oslovenie „holúbok môj, holubička moja“? Kto a koho zvykne takýmto spôsobom
oslovovať? O aký vzťah medzi týmito ľuďmi ide? Ktorú schopnosť alebo vlastnosť
holubice by ste chceli mať?

objektívna rovina:

Holubica je hodná obdivu pre pokoj, v mnohých kultúrach symbolicky sprítomňuje
mier a nádej. Biela holubica nám to ukazuje aj v čistote svojho peria. Krídla jej teda
dávajú slobodu, ale zároveň ju pri každom mávnutí nútia riadiť sa zodpovednosťou.

►

náboženská rovina:
Holubica – symbol Ducha Svätého

Symbol chleba
chlieb – agape /hostina, delenie/

Kompetencie žiaka
►
►
►

►
►
►

►

objavuje rozmer slobody vo svojom osobnom živote aj
v medziľudských vzťahoch
chápe Desatoro ako spoločnosťou overenú a Bohom
garantovanú normu slobody
vníma dôležitosť svojich rozhodnutí pre vlastný život
a je schopný transformovať možné dopady svojich
rozhodnutí
je disponovaný pre správne zaobchádzanie s vinou
a odpustením
je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu
a odpustenie
vníma aplikáciu blahoslavenstiev v konkrétnych
životných situáciách ako výzvu pre kresťanské
konanie vo svete
akceptuje úlohu autority v spoločnosti

Pramene
n.o.: Projekt nových učebných osnov
predmetu náboženstvo/náboženská výchova pre

► KPKC,

základné a stredné školy. Poprad: Slza, 2006
► Sloboda

človeka, metodická príručka katolíckeho
náboženstva pre 7. ročník základných škôl
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