RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK
PRAKTICKEJ ŠKOLY
Ročníková téma: CESTA ZODPOVEDNOSTI
Žiak si kladie existenciálne otázky a hľadá na ne odpovede. Základný motív hľadania Boha je vnútorný ako potreba „sebadoplnenia“ - v priateľstve, vo vzťahu chlapec - dievča aj vo vzťahu k Bohu (Korherr). Môže mať formu
neistoty, hľadania istôt, čo vedie k záujmu o otázky zmyslu a hodnôt. Žiak v tomto období hľadá odpovede na
otázky: Kam smerujem? Kto som? Čo chcem dosiahnuť? Je dôležité pre žiaka, aby vzťah k Bohu napomáhal
zbližovaniu ľudí.
Vlastným výberom si žiak zostavuje hierarchiu hodnôt, na základe ktorých si formuje životný štýl. Zaoberá sa
aj otázkou viery. Je otvorený pre náboženské prijímanie rozmeru viery v nádeji, ktorú ponúka Boh človeku.
Otvorenosť na náboženské nazeranie na svet vytvára priestor na formáciu osobnosti k mravnej zodpovednosti
podľa svojich individuálnych schopností a možností.
Ročníkový cieľ: Spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu. Objaviť hodnotu a zmysel života.
Uvedomiť si dôležitý význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. Budovať vzťah k Bohu a k ľuďom
ako naplnenie zmyslu života. Prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie.
Ročníkový symbol: CESTA
Cesta symbolizuje ľudskú existenciu ako existenciu dynamickú, schopnú pohybu. Pohyblivosť je vlastnosť, ktorá umožňuje človeku meniť miesto svojho pobytu, ale aj meniť smer svojich myšlienok a citov, svojej duše:
celé naše JA je na ceste nášho života. Cesta sa môže stať metaforou pre všetko nové, čo nás stretne v živote,
čo preskúmame, k čomu ideme a dospievame. Sú skutočnosti, ktoré nás v živote dávajú do pohybu. Ako sa
pohybujeme, meníme cesty, meníme samých seba. Na tejto ceste nie sme sami. Nachádzame na nej tých, ktorí
putujú s nami, nachádzame na nej aj sprievodcov. Môžeme nájsť aj iné cesty, než tie pravé: okľuky, scestie, ale
aj bludné cesty. Toto všetko robí cestu nášho života jedinečnou a nezameniteľnou.
Pre mladých ľudí, ktorých máme pred sebou, predovšetkým platí, že ústredným bodom ich životnej
cesty je hľadanie Boha, seba samých, vlastnej identity, hľadanie zmyslu svojho vlastného života.
Ježiš sľubuje, že jeho nasledovanie je CESTA, ktorá vedie k plnosti. Toto sú dva póly, medzi ktorými sa pohybuje
učiteľ náboženskej výchovy / náboženstva. Tento pohyb musí byť citlivý a ohľaduplný k vlastnej ceste svojich
zverencov.

1.TÉMA: HĽADANIE CESTY
Žiak začína prežívať najdôležitejšie sociálne vzťahy medzi rovesníkmi. Potrebuje byť prijímaný a uznávaný. Pre učiteľa je dôležité vedieť so žiakmi komunikovať; dávať im najavo, že sú uznávaní; viesť s nimi dialóg. Vzťahy človeka sú
také, aká je komunikácia. Prvé podtémy sa venujú komunikácii – verbálnej, neverbálnej a komunikácii s Bohom.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: komunikácia, modlitba, vzťahy
Obsah:
• komunikácia a jej formy
• modlitba – komunikácia s Bohom
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Zdôvodniť význam komunikácie a modlitby v živote človeka.
Afektívny cieľ: Spoznať sa navzájom a prejaviť záujem o spoluprácu v skupine.
Psychomotorický cieľ: Precvičiť a osvojiť si základné prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie.
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Žiak si osvojuje:
• komunikačné zručnosti k vytváraniu plnohodnotných vzťahov
• voľbu správnych komunikačných stratégií
• možnosti pre vytváranie medziľudských vzťahov
• spôsoby komunikácie, vhodné pre tvorivé budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov
vo svojom živote
• schopnosť priznať si osobnú chybu a schopnosť ospravedlnenia vhodnou formou komunikácie a nápravy
• hĺbku osobného dialógu s Bohom
Rozvoj kompetencií:
komunikačné
Žiak
• chápe význam komunikácie pre tvorivé budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov
• využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu plnohodnotných vzťahov
• volí správne komunikačné stratégie
existenciálne:
Žiak
• je pripravený vnímať hĺbku osobného dialógu s Bohom
kultúrne:
Žiak
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva
sociálne a interpersonálne:
Žiak
• je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí
• využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov
• uvedomuje si význam sebazdieľania.

2. TÉMA : KLADENIE SI OTÁZOK
V téme spolu so žiakmi hľadáme a objavujeme pravdu i odpovede na dôležité životné otázky: Kto som? Prečo
žijem? Aký zmysel má môj život? Každý človek si občas kladie otázku, či jeho existencia na tomto svete je len
hrou náhody alebo náhod, alebo má hlbší zmysel. Žiak začína hľadať zmysel svojho života, stanovuje si životné
ciele, ku ktorým sa chce v živote priblížiť. Ďalšie podtémy predstavujú človeka ako tvora, ktorý hľadá cieľ svojho
života a prirodzene hľadá to, čo ho presahuje. Ako jediný tvor na zemi si kladie otázky a hľadá na ne odpoveď.
Kresťanské učenie sa na každý ľudský život pozerá ako Bohom darovaný a zmysel ľudského života vidí v nasmerovaní človeka k Bohu skrze Ježiša Krista.
Žiaci by mali pochopiť dôležitosť kladenia takýchto otázok a aj to, aby vedeli vyvodiť závery pre svoj život.
Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: trojrozmernosť, zmysel života
Obsah:
• trojrozmernosť človeka
• zmysel života
• človek - jeho otázky a hľadanie odpovedí. Odkrývanie zmyslu života.
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom na príkladoch vysvetliť trojrozmernosť človeka.
Afektívny cieľ: Objavovať v sebe túžbu po prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať postoj zmysluplného konania v živote.
Žiak si osvojuje:
• rozvoj svojho telesného, duševného a duchovného rozmeru
• súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
• kresťanské chápanie zmyselu života človeka
• dávať svojmu správaniu a životu zmysel
Rozvoj kompetencií:
komunikačné
Žiak
• volí správne komunikačné stratégie
existenciálne:
Žiak
• pozná súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
sociálne a interpersonálne:
Žiak
• je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí
• využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov
• uvedomuje si význam sebazdieľania.

3. TÉMA: HĽADANIE ODPOVEDÍ
Každý človek je v najširšom zmysle slova náboženský, lebo má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.
Žiaci by v téme mali vnímať skutočnosť, že všetky náboženstvá sú vyslovením ľudskej spirituálnej skúsenosti
s absolútnom, že všetky majú kúsok pravdy, sú fázami univerzálnych dejín ľudstva, a človek môže mať účasť na
pravde kresťanstva bez toho, aby o tom vedel).
Kresťanský životný štýl ponúkame ako formu radostného prežívania života v slobode a v zodpovednosti. Je
dôležité diskutovať so žiakom o následkoch nezodpovedného konania pre seba i pre svoju rodinu. Cestou
dialógu ho viesť k asertívnej komunikácii a k prijímaniu odlišnosti a inakosti.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: náboženstvo, kresťanský životný štýl
Obsah:
• náboženstvo
• rozhodnutie sa pre životný štýl
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Charakterizovať prvky náboženstva. Vysvetliť vznik a potrebu náboženstva.
Afektívny cieľ: Objavovať v sebe vrodenú túžbu po Bohu. Vnímať potrebu religiozity ako potrebu istoty v živote človeka. Nadchnúť sa pre životný štýl kresťana.
Psychomotorický cieľ: Vytvoriť pravidlá životného štýlu kresťana /v rodine, vškole/. Viesť dialóg v kruhu s rešpektovaním pravidiel asertívnej komunikácie.
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Žiak si osvojuje:
• otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí
• empatické cítenie
• pravidlá životného štýlu kresťana vo svojej rodine, v škole
• schopnosť viesť dialóg s rešpektovaním pravidiel asertívnej komunikácie
• rozvoj svojej osobnosti v jej celistvosti – telesný, duševný a duchovný rozmer
Rozvoj kompetencií:
komunikačné kompetencie:
Žiak
• reaguje na prečítané texty a používa ich na rôzne ciele
občianske kompetencie:
Žiak
• je otvorený pre náboženskú rôznorodosť
• je otvorený pre náboženskú toleranciu
• rešpektuje zvláštnosti iných náboženstiev
sociálne a interpersonálne kompetencie:
Žiak
• vníma potrebu angažovanosti jednotlivca k odstráneniu predsudkov voči iným náboženstvám
• vníma princíp sociálneho zmieru a solidarity
• využíva interkulturálne kontakty k vzájomnému obohateniu seba i druhých
existenciálne kompetencie:
Žiak
• je otvorený pre celoživotné hľadanie pravdy
• chápe jedinečnosť kresťanstva

4.TÉMA: CESTA ZRELOSTI
Byť človekom znamená byť osobou, žiť v určitom čase, dobe, kultúre, politickom usporiadaní, mať svoje práva.
Život je však nielen dar, ale aj úloha budovať seba samého a vnútorne rásť. Zrelá osobnosť je človek schopný
stretnutia s človekom aj s Bohom.
Téma má pomôcť žiakovi stávať sa čoraz viac sebou samým a dosiahnuť plnosť zrelosti svojej osobnosti. Ľudia budujú samých seba, vnútorne rastú: z celého svojho zmyslového a duchovného života utvárajú materiál svojho rastu.
Poukázaním na pozitívne vzory kresťanov mu učiteľ ponúka možnosť vykročiť na cestu ich nasledovania a
oceniť príťažlivý spôsob ich života podľa vzoru Ježiša Krista.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: osoba, dôstojnosť, osobnosť, vývoj
Obsahový štandard:
• ľudská osoba (pôvod dôstojnosti človeka)
• osobnosť človeka (vývoj osobnosti)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Vysvetliť tajomstvo svojho počiatku na vedeckom podklade a v kontexte Svätého písma. Charakterizovať vývoj osobnosti. Uviesť predpoklady k úspešnému utváraniu vlastnej osobnosti.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si dar vlastnej existencie pri počatí. Vnímať ohraničenosť a priestor svojho života.
Uvedomiť si dôležitosť vnútorného rastu a zrelosti osobnosti. Vnímať význam životného zmyslu pri vytváraní
životného štýlu. Oceniť nachádzanie zmyslu a vlastného človečenstva v stretnutí s Ježišom Kristom.
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Psychomotorický cieľ: Zostaviť charakteristiku ľudskej osoby. Vedome spolupracovať na formovaní vlastnej
osobnosti spytovaním svedomia.
Žiak si osvojuje:
• uznáva ľudskú osobu ako nositeľa ľudských práv
• kresťanský pohľad na hodnotu a dôstojnosť ľudskej osoby od počatia
• rozlíšenie pojmov osoba a osobnosť
• znaky zrelej osobnosti
• zaradenie obdobia, v ktorom sa nachádza, do vývinového obdobia osobnosti
• potrebu stáleho rozvoja vlastnej osobnosti v jej telesnom duševnom a duchovnom rozmere
• nachádzanie zmyslu a vlastného človečenstva v stretnutí s Ježišom Kristom.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Žiak
• účinne sa zapája do diskusie
občianske:
Žiak
• uznáva ľudskú osobu ako nositeľa ľudských práv
sociálne a interpersonálne:
Žiak
• účinne spolupracuje v skupine
• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom
• cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných
existenciálne:
Žiak
• rozumie kresťanskému pohľadu na hodnotu a dôstojnosť ľudskej osoby od počatia
• chápe svoj život nielen ako dar, ale aj ako úlohu vnútorne rásť
• osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený na tomto základe
stanoviť si nové životné ciele
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK
PRAKTICKEJ ŠKOLY
Ročníková téma: CESTA ŽIVOTA
Každý mladý človek, teda aj žiak s mentálnym postihnutím, hľadá svoju životnú cestu. Aby sme mu v náboženskej edukácii pomohli pri nasmerovaní, je potrebné ho viesť najprv k nachádzaniu cesty k sebe. Cesta k druhým predpokladá vyrovnanie sa so zraneniami z detstva – s komplexami. Prekonanie komplexov znamená
prekonanie bariér voči svojej osobe, ale aj voči iným ľuďom. Uvedomenie si dôstojnosti človeka – dôstojnosti
seba a druhých ľudí umožňuje reflexiu viery v Boha. V edukačnom procese vedieme žiakov k uvedomeniu si
ľudských hraníc poznania Boha. Vieru v Boha predstavujeme ako zodpovednosť voči sebe, voči ľuďom okolo
nás, ba aj voči ľuďom celého sveta.
Ročníkový cieľ: Objaviť hodnotu života. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za druhých a za životné
prostredie, v ktorom žijeme. Formovať návyk životnej cesty nádeje.
Ročníkový symbol: ŠPIRÁLA – cesta do stredu
Cesta je symbolom pre človeka a jeho existenciu. Je symbolom hľadania – zmyslu života, seba samých. Svoju
cestu má človek chápať nie ako cestu po rovine, ale ako cestu do stredu, do hĺbky – tam sa stretáva s Otcom,
tam má nastať jeho obrátenie, očistenie. Cesta naspäť zo stredu je cestou nového človeka. Poznanie, ktoré
človek získal v strede, ho má zmeniť tak, že sa vzdáva starého života a nastupuje novú cestu. To je cesta života – opätovná cesta do stredu a späť. Špirála je ako štyri ročné obdobia – aj keď sa stále vracajú, nikdy nie sú
rovnaké. Aj naša cesta života sa podobá špirále.

1.TÉMA: CESTA K SEBE
Z aspektu postojovej orientácie žiaka je potrebné zvnútornenie vlastnej hodnoty a jedinečnosti. Proces sebapoznávania je akoby pohľadom do zrkadla. Tento proces vedie k nachádzaniu a akceptovaniu ponúkaných
hodnôt a stotožneniu sa so životným štýlom, ponúkaným vychovávateľmi (rodičmi, učiteľmi a inými). Aby mladý človek našiel cestu k iným ľuďom, je potrebné aby najprv našiel cestu k sebe.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: sebarozvoj, sebaocenenie, životný vzor
Obsah
• sebapoznanie
• jedinečnosť
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Osvojiť si realistický pohľad na seba. Kriticky sa konfrontovať sa s potrebou
životných vzorov.
Afektívny cieľ: Vnímať potrebu sebaporozumenia. Vnímať potrebu sebapoznania ako podmienku sebarozvoja. Vnímať jedinečnosť svojej osoby. Oceniť ponuku nasledovania pozitívnych kresťanských vzorov.
Psychomotorický cieľ: Formovať postoj sebaúcty. Rozvíjať potrebu začlenenia sa do spoločenstva.
Žiak si osvojuje:
• rozvíjať schopnosť sebaporozumenia
• vnímať sebaocenenie a prijatie ako podmienku sebarozvoja
• konfrontovať sa s potrebou životných vzorov
• oceniť kresťanskú ponuku nasledovania Ježiša Krista ako životného vzoru
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Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Žiak
• intuitívne vníma potrebu komunikácie ako potrebu sebarozvoja
• kladie si otázky a zisťuje odpovede
Existenciálne:
Žiak
• rozvíja a koriguje vlastný výber vzorov
Interpersonálne a sociálne:
Žiak
• prejavuje úctu k ľuďom konkrétnymi skutkami
• je empatický k potrebám druhých ľudí
Kultúrne:
Žiak
• objavuje prínos pozitívnych vzorov ako cestu k hľadaniu zmyslu života
Občianske:
Žiak
• sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije.

2.TÉMA: CESTA K DRUHÝM
Cesta k druhým predpokladá vyrovnanie sa so zraneniami z detstva – s komplexami. V procese rastu a osobného rozvoja je potrebné učiť žiakov spracovávať vlastné komplexy. Človek musí najprv vstúpiť do seba – do
svojho vnútra, aby mohol vykročiť v ústrety k iným, aby bol schopný budovať vzťahy s inými, lebo vo vzťahoch
stretáva Boha. Prekonanie komplexov znamená prekonanie bariér voči svojej osobe, ale aj voči iným ľuďom.
Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: sebaúcta, komplexy, sebarozvoj, temperament
Obsah
• sebaprijatie
• komplexy
• sebaúcta
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Porozumieť potrebe sebaúcty, ktorá je podmienkou akceptovania osobnej dôstojnosti.
Afektívny cieľ: Vnímať sebaocenenie a prijatie ako podmienku sebarozvoja.
Psychomotorický cieľ: Formovať postoj zodpovednosti k svojej osobe. Formovať návyk osobného rozvoja
v celistvosti.
Žiak si osvojuje:
• vnímavosť na svoje vlastnosti, temperament
• vnímavosť na svoje nedostatky, hranice svojich osobných daností a schopností
• vnímavosť na potrebu vlastného sebaprijatia
• realistický pohľad na seba
• formovať návyk k stálemu osobnému rozvoju v celistvosti
• kresťanský pohľad na dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma
76

Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Žiak
• zapája sa do diskusie v pracovnej skupine
• s pomocou učiteľa analyzuje a zdôvodňuje svoje postoje a rozhodnutia
Existenciálne:
Žiak
• aplikuje vo svojom živote prvky spirituality
• integruje náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu
Interpersonálne a sociálne:
Žiak
• je empatický k osobným potrebám a na základe toho k potrebám druhých ľudí
Kultúrne:
Žiak
• objavuje, že kresťanské hodnoty sú prínosom pre spoločnosť
• objavuje kresťanský pohľad na dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma
Občianske:
Žiak
• sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
• je zodpovedný za svoje rozhodnutia (primerane svojej schopnosti porozumieť)

3.TÉMA: CESTA K BOHU
Uvedomenie si dôstojnosti človeka – dôstojnosti seba a druhých ľudí umožňuje reflexiu viery v Boha. V edukačnom procese vedieme žiakov k uvedomeniu si ľudských hraníc poznania Boha. Vieru v Boha predstavujeme
ako zodpovednosť voči sebe, voči ľuďom okolo nás, ba aj voči ľuďom celého sveta. Žiaci dostávajú priestor na
to, že ľudským poznávaním odkrývame skutočnosť Boha len čiastočne. Žiak na základe skúseností budovania
vzťahu k sebe, k druhým ľuďom je otvorený pre budovanie vzťahu k Bohu. Svedomie predstavujeme žiakovi
ako základnú cestu Boha k človeku.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: náboženstvo, viera, svedomie, vzťah k Bohu
Obsah
• svedomie (Boh hľadá človeka)
• hranice poznania Boha
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Objavovať úlohu náboženstva ako prejavu túžby človeka po presiahnutí seba.
Afektívny cieľ: Vnímať duchovný rozmer človeka. Oceniť úlohu náboženstva pri rozvoji človeka. Vnímať svedomie ako cestu, na ktorej Boh hľadá človeka.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajších prejavov úcty k Bohu. Rozvíjať kresťanské prvky spirituality
v osobnom raste.
Žiak si osvojuje:
• prijať skutočnosť náboženského prežívania, ako prejav túžby po presahu seba
• cvičiť empatické cítenie voči druhým ľuďom
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• vnímať ľudské hranice poznania Boha
• vnímať hodnotu budovania vzťahu s Bohom
• vnímať svedomie ako sebareflexiu na svoje rozhodnutia
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Žiak
• precvičuje komunikačné zručnosti potrebné pri budovaní vzťahov
• s pomocou učiteľa analyzuje a zdôvodňuje svoje postoje a rozhodnutia
Existenciálne:
Žiak
• aktívne prispieva k budovaniu vzťahov k sebe, druhým ľuďom a k Bohu
• aktívne prispieva k rozvoju osobnej spirituality
Interpersonálne a sociálne:
Žiak
• uvažuje nad zodpovednosťou vo svojom konaní
• je empatický k potrebám druhých ľudí
• hodnotí svoje postoje k ľuďom
• prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov
Kultúrne:
Žiak
• oceňuje prínos dobrých medziľudských vzťahov pre spoločnosť

4. TÉMA: CESTA K SVETU
Cesta k svetu je cestou zodpovednosti človeka za svet, ktorý ho obklopuje. Téma predstavuje učenie Cirkvi
o potrebe zodpovednosti človeka za seba, za druhých ľudí a za životné prostredie, v ktorom človek žije. Žiaci
spoznávajú kresťanské učenie, ktoré zdôrazňuje globálnu lásku k blížnemu. Tá zahŕňa aj životné prostredie,
pretože naše súčasné postoje k prírode umožnia alebo znemožnia život budúcim generáciám.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: ekológia, zodpovednosť, svet, Cirkev
Obsah
• svet okolo nás (Božie stopy v diele stvorenia)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Vysvetliť dôvody ekologického myslenia a porovnať ich s posolstvom biblického textu Gn 1,
28-29. Objaviť kresťanský pohľad na životné prostredie (cez biblické posolstvo.)
Afektívny cieľ: Vnímať prírodu a životné prostredie ako dar od Boha. Vnímať potrebu ekologického myslenia
človeka v zmysle zodpovednosti za Božie dielo. Stotožniť sa s ekologickým myslením sv. Františka.
Psychomotorický cieľ: Praktizovať zručnosti pri ekologickom zaobchádzaní s odpadom. Rozvíjať návyk šetrného zaobchádzania s prírodou.
Žiak si osvojuje:
• vnímať potrebu ekologického myslenia a zodpovednosť človeka za prírodu
• vnímať prepojenie čistoty vnútorného sveta človeka a vonkajšieho prostredia
• vysvetliť dôvody ekologického myslenia
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• praktizovať zručnosti pri triedení odpadu
• porovnať dôvody ekologického myslenia s posolstvom biblického textu
• stotožniť sa s postojom sv. Františka k prírode
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Žiak
• zapája sa do diskusie v pracovnej skupine
• formuluje a vyjadruje (s pomocou učiteľa) svoje myšlienky a názory
Existenciálne:
Žiak
• rozumie potrebe chrániť prírodu
• vníma človeka ako súčasť prírody a ako jej ochrancu
Interpersonálne a sociálne:
Žiak
• uvažuje nad prínosom spirituality pre spoločnosť (s pomocou)
• je empatický k potrebám druhých ľudí
Kultúrne:
Žiak
• objavuje prínos kresťanstva pri ochrane prírody a jej zdrojov
Občianske:
Žiak
• sa angažuje pri ochrane prírody a v projektoch na ochranu prírody
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK
PRAKTICKEJ ŠKOLY
Ročníková téma: PLNOSŤ ŽIVOTA
Ročníkovú tému „Plnosť života“ rozvíjame postupne v štyroch podtémach. Žiť život naplno znamená, byť otvorený pre druhých. Naša viera nemôže ostať za dverami domov a to ani v prípade žiakov, ktorí navštevujú praktické školy. V prvej podtéme ich chceme povzbudiť, aby konkrétnymi skutkami milosrdenstva naplnili svoje
ruky láskou, láskou pre druhých. Pozývame ich aj k službe chorým, slabým, poukazujeme na Cirkev, ktorá slúži
chorým aj prostredníctvom sviatosti pomazania chorých.
Vedieme žiakov, aby ich život bol preniknutý kresťanskými hodnotami, ktoré nám priniesli sv. Cyril a Metod. Žiť
svoj život v plnosti môžu v rôznom povolaní: v manželstve, kňazstve, slobodnom stave. Kresťanský životný štýl
pozýva aj ich k plnohodnotnému životu.
Ročníkový cieľ: Objavovať hodnotu človeka a zdôvodniť potrebu jeho plnohodnotného
života. Nadobudnúť základné zručnosti potrebné pre plnohodnotný kresťanský život.
Ročníkový symbol: RUKY
Ruky sú nielen nástrojom na vykonávanie rôznych prác, ale aj dôležitým nástrojom komunikácie. Ruky sú symbolom prijímania a dávania, ochrany a starostlivosti, ale aj symbolom zodpovednosti za to, čo nám bolo zverené.

1. TÉMA: RUKY NAPLNENÉ LÁSKOU
Človek sa v živote riadi rôznymi pravidlami. Rob druhým, to čo chceš, aby robili tebe. Takto znie zlaté pravidlo, ktoré poznajú veriaci, či neveriaci. My, veriaci, môžeme však ísť ďalej ako zlaté pravidlo. Ku konkrétnym
skutkom, k službe druhým nás pozývajú skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Ježiš nás učí všímať
si potreby človeka v núdzi (biblický príbeh o milosrdnom Samaritánovi). Príkladom skutkov milosrdenstva sú
mnohé svedectvá svätcov. Práve prostredníctvom životopisov svätých predstavujeme žiakov, ako konkrétne
môžu aj oni naplniť svoje ruky láskou, láskou pre druhých. Vedieme ich k tomu, aby dokázali vnímať a všímať si
dianie okolo seba, potreby ľudí s ktorými sa stretávajú a konkrétnym spôsobom prejaviť voči nim lásku. V závere témy sa žiaci jednoduchým a primeraným spôsobom môžu zapojiť do rôznych projektov, kde ich vedieme,
aby rozvíjali postoj zodpovednosti aj za Zem, na ktorej žijú.
Kľúčové pojmy: láska, zodpovednosť, svedok lásky, ochrana
Obsahový štandard:
• zlaté pravidlo pre život
• zákon lásky /milosrdný Samaritán/, skutky telesného a duchovného milosrdenstva - A. Schweitzer
• charitné projekty - Zachráňme Zem, Adopcia na diaľku, Klimatické zmeny...
Hodinová dotácia témy:
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Na základe príbehov jednotlivých svätcov opísať potrebu angažovanosti sa pre druhých.
Afektívny cieľ: Rozvíjať postoj zodpovednosti za druhých, za dianie okolo seba. Povzbudiť sa príkladom svätých. Oceniť hodnotu obety a osobného nasadenia svojho života pre záchranu druhých.
Psychomotorický cieľ: Vyberať si správne vzory pre svoj život. Aplikovať skutky milosrdenstva vo svojom
živote. Integrovať do svojho života zákon lásky a zlaté pravidlo.
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Žiak:
• chápe a oceňuje zmysel služby
• prejavuje záujem o dianie v spoločnosti a reaguje na jej problémy
• oceňuje osobnosti, ktoré svojou službou budujú spoločnosť
• rozvíja spoluprácu a osobnú angažovanosť pre veci verejné
• uvedomuje si hodnotu služby pre rodinu a spoločnosť
• vníma zodpovednosť za druhých z pohľadu prirodzenej morálky /zlaté pravidlo/
• koná skutky duchovného a telesného milosrdenstva
• je vnímavý na potreby druhých
• inšpiruje sa životom a konaním svätých
• reflektuje prírodu ako priestor na morálne konanie v súlade s Božími pravidlami
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Žiak
• rozumie empatickej komunikácii
• pozná a používa zlaté pravidlo vo vzťahoch s druhými ľuďmi
Existenciálne:
Žiak
• objavuje kresťanský rozmer služby
• reflektuje prírodu ako priestor daný Bohom pre šťastný život ľudí teraz i v budúcnosti
Interpersonálne a sociálne:
Žiak
• pozitívne vníma Cirkev a jej službu pre spoločnosť
• je empatický k potrebám druhých ľudí
Kultúrne:
Žiak
• sa inšpiruje pozitívnymi vzormi kresťanských svätcov
• uvedomuje si potrebu osobnej zodpovednosti pri ochrane Zeme
Občianske:
Žiak
• sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
• obhajuje charitatívne diela Cirkvi a pozná ich pozitívny prínos pre spoločnosť
• zapája sa do konkrétnych aktivít Cirkvi v prospech trpiacich

2. TÉMA: RUKY PRE BLÍŽNYCH
Vyučovanie náboženskej výchovy/náboženstva sa zaoberá otázkami zmyslu života a v tomto zmysle má výnimočné postavenie voči ostatným vyučovacím predmetom. K životu patrí aj choroba, smrť. Žiaci vnímajú utrpenie a bolesť ako súčasť ľudského života. Vo vyučovaní im predstavujeme kresťanský pohľad na zmysel ľudského
utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí. Kladieme dôraz na starostlivosť o chorých prostredníctvom konkrétnej starostlivosti v rodine, poukazujeme, ako sa Cirkev podieľa na starostlivosti o chorých prostredníctvom
rôznych charitatívnych diel, hospicov.
Predstavujeme im život sv. Alžbety, ktorá svoj život venovala službe chorým.
V závere tejto témy sa žiaci oboznámia so sviatosťou pomazania chorých a povzbudíme ich ku konkrétnej
modlitbe za blížnych, ktorý prežívajú bolesť, chorobu.
Cieľom tejto témy je aj rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu, vnímať Ježiša a Cirkev, ktorá sa skláňa ku
chorým vo sviatosti pomazania chorých.
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Kľúčové pojmy: strach, smrť, nádej, dôvera, služba
Obsahový štandard:
• starostlivosť v rodine
• starostlivosť o chorých /charitné diela, hospice, choroba a blízkosť smrti, nádej vo vzkriesenie, kresťanský
pohreb/ - sv. Alžbeta
• modlitba za blížnych, sviatosť pomazania chorých
Hodinová dotácia témy:
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Zdôvodniť potrebu sviatosti pomazania chorých. Oboznámiť sa so sociálnym učením Cirkvi.
Na základe biblických príbehov objaviť posolstvo kresťanskej nádeje, ktorá presahuje smrť.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si hodnotu a význam charitatívnej služby. Oceniť obetavosť a pokoru v službe druhým.
Psychomotorický cieľ: Zapojiť sa do charitatívnej činnosti vo svojom okolí, a do modlitieb za chorých.
Podieľať sa na riešení sociálnych problémov v spoločnosti.
Žiak:
• reflektuje svoj pohľad na ľudské utrpenie
• vníma skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života
• reprodukuje biblické príbehy a porovnáva ich v kontexte so životom
• rozvíja postoj empatie k ľudskému utrpeniu
• je vnímavý na existenciálnu skúsenosť so životom a smrťou
• objavuje náboženskú hĺbku kresťanskej nádeje vo večný život
• vyvíja aktivitu a angažovanosť pri riešení problémov vo svojom okolí
• oceňuje hodnotu a význam charitatívnej služby
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Žiak
• rozumie empatickej komunikácii
Existenciálne:
Žiak
• objavuje kresťanské posolstvo nádeje
• konfrontuje sa s osobnou skúsenosťou strachu, dôvery a nádeje
Interpersonálne a sociálne:
Žiak
• objavuje kresťanské posolstvo úcty k trpiacemu a umierajúcemu človeku
• je empatický k potrebám druhých ľudí
Kultúrne:
Žiak
• sa inšpiruje pozitívnymi vzormi kresťanských svätcov
Občianske:
Žiak
• sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
• obhajuje charitatívne diela Cirkvi a pozná ich pozitívny prínos pre spoločnosť
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3. TÉMA: KRESŤANSTVO A NAŠA KULTÚRA
V tretej téme jednoducho predstavíme žiakom šírenie kresťanstva na našom území a prínos misie sv. Cyrila
a Metoda pre našu kultúru. Práve cez vierozvestcov poukážeme na hodnotu jazyka a písma – dôležitých nástrojov komunikácie. Od sv. Cyrila a Metoda a ich učeníkov sa žiaci učia správnym spôsobom komunikácie.
V téme rozvíjame kultúrne kompetencie. Kladieme dôraz na dôležitosť kresťanských hodnôt, na ktorých stoja
základy európskej histórie.
Sme zodpovední za prostredie, v ktorom žijeme. Ako kresťania máme ovplyvňovať našu spoločnosť v duchu
kresťanských hodnôt, ako to Cirkev robila storočia pred nami. V závere poukazujeme na konkrétne spôsoby šírenia kresťanských hodnôt v súčasnej spoločnosti. Povzbudzujeme žiakov k zodpovednosti: účasti na voľbách,
občianskej zaangažovanosti, kritickému prístupu k mediálnym produktom a pod.
Kľúčové pojmy: kresťanstvo, kultúra, kresťanské hodnoty, kresťanskí umelci
Obsahový štandard:
• putovanie po ceste predkov /šírenie kresťanstva na našom území/
• misia sv. Cyrila a Metoda a ich prínos pre našu kultúru
• šírenie kresťanských hodnôt v Európe
• kresťanské hodnoty v súčasnej spoločnosti /správa verejných vecí a občianska uvedomelosť: účasť na
voľbách, zodpovedný prístup k mediálnym produktom, podporovanie kresťanských inštitúcií – školy,
nemocnice.../
Hodinová dotácia témy:
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Objaviť kresťanské korene našej kultúry. Opísať prínos misie sv. Cyrila a Metoda pre náš národ.
Spoznať život a tvorbu kresťanských umelcov v kontexte duchovného odkazu našich predkov.
Afektívny cieľ: Oceniť tvorbu kresťanských umelcov. Uvedomiť si prínos prekladu Sv. písma do nášho jazyka.
Oceniť úlohu Cirkvi pri šírení kresťanských hodnôt v Európe.
Psychomotorický cieľ: Poznať a šíriť duchovný odkaz našich kresťanských predkov. Upevniť si zásady správneho používania jazyka a reči.
Žiak:
• pozná korene kresťanskej kultúry
• prejavuje záujem o umenie a kultúru
• oceňuje osobnosti, ktoré prispievajú k šíreniu kresťanskej kultúry
• angažuje sa pri šírení duchovného odkazu našich predkov
• integruje do svojho života zásady správneho používania slovenského jazyka
• vysvetlí prínos misie sv. Cyrila a Metoda pre náš národ
• pozná život a tvorbu aspoň jedného kresťanského umelca
• oceňuje úlohu Cirkvi pri šírení kresťanských hodnôt v Európe
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Žiak
• uvedomuje si význam a potrebu jazyka, písma
• formuje si návyky správneho používania spisovného jazyka a správnej komunikácie
• sa učí pracovať s rôznymi zdrojmi informácií
Existenciálne:
Žiak
• oceňuje význam kresťanskej misie sv. Cyrila a Metoda
• prejavuje záujem o minulosť i súčasnosť v kontexte kresťanskej kultúry
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Interpersonálne a sociálne:
Žiak
• aplikuje do svojho života kresťanské princípy
Kultúrne:
Žiak
• vníma kultúrne dedičstvo našich predkov
• uvedomuje si korene kresťanskej kultúry a tradície
• prejavuje hrdosť na kresťanské korene našej kultúry
• formuje si vlastný vzťah ku kultúre v jej historickom kontexte
• ocení umelecké diela vyrastajúce z kresťanstva
Občianske:
Žiak
• ocení úlohu Cirkvi v spoločnosti pri šírení vzdelanosti a kultúry

4. TÉMA: POVOLANIE K PLNOSTI ŽIVOTA
V úvode témy definujeme „životný štýl“. Žiaci porovnávajú kresťanský životný štýl s rôznymi životnými štýlmi,
prehodnocujú svoj rebríček hodnôt, do ktorého sú schopní včleniť kresťanského hodnoty. V tejto časti poukazujeme aj na vplyv médií, ktoré ponúkajú rôzne vzory správania a učíme žiakov ku kritickému mysleniu.
Kresťanský životný štýl pozýva človeka k plnohodnotnému životu. Tento plnohodnotný život môže prežívať
v manželstve, zasvätenom živote alebo v slobodnom stave. V tejto časti predstavíme konkrétne osobnosti,
svätcov, ktorí prežívali jednotlivé povolania ako svoju cestu ku svätosti.
Kľúčové pojmy: životný štýl, kresťanské hodnoty, povolanie, svätosť, svedok
Obsahový štandard:
• životný štýl kresťana /cesta k zrelosti osobnosti/
• povolania k plnohodnotnému životu: povolanie k manželstvu, povolanie k zasvätenému životu, povolanie ku kňazstvu, povolanie k slobodnému stavu
Hodinová dotácia témy:
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Urobiť rozbor základných kresťanských hodnôt. Na príkladoch porovnať rôzne životné štýly,
definovať životný štýl kresťana. Na základe biblickej udalosti demonštrovať Máriin postoj k človeku, k životu,
k Bohu. Predstaviť kresťanské povolania (manželstvo, zasvätený stav, slobodní).
Afektívny cieľ: Vzbudiť túžbu po svätosti. Prehĺbiť vzťah k Bohu prostredníctvom modlitby.
Psychomotorický cieľ: Integrovať do svojho života hodnoty a postoje vybraného svätca. Rozvíjať návyk osobného vzťahu s Bohom - modlitba. Vyznačiť na mape najznámejšie pútnické miesta na Slovensku.
Žiak:
• oceňuje životné vzory, prijíma ich morálne postoje
• reflektuje svoj život v kontexte so vzormi svätých
• osvojuje si kritický prístup k mediálnym celebritám
• pozná kresťanské hodnoty a zostaví svoj rebríček hodnôt
• demonštruje morálne postoje v rôznych situáciách
• analyzuje rôzne životné štýly
• rozhoduje o svojich hodnotách a cieľoch
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Rozvoj kompetencií
Existenciálne:
Žiak
• sústreďuje sa na kvalitu hodnôt
• kontroluje vlastné konanie
Interpersonálne a sociálne:
Žiak
• vie vyjadriť svoj názor asertívnym spôsobom
• vníma životné situácie druhých ľudí
• rozvíja kritické myslenie
Kultúrne:
Žiak
• osvojuje si kritický prístup k rôznym životným štýlom
• pozná pravidlá spoločenského správania
Občianske:
Žiak
• sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
• na konkrétnych príkladoch porovnáva rôzne životné štýly
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