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Ročníkový cieľRočníkový cieľ

Spoznávať základné pravidlá  komunikácie s Bohom Spoznávať základné pravidlá  komunikácie s Bohom 
a vzájomného spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce a vzájomného spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce 
z Božieho zákona.z Božieho zákona.

Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe 
vzájomnej dôvery. vzájomnej dôvery. 

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



Ročníková téma: : 
CestaCesta

 
dôverydôvery

1. Boh mi dôveruje 1. Boh mi dôveruje 3/6 hodín3/6 hodín
Stvorenie sveta a človeka (obraz záhrady, zodpovednosť za správcovstvo Zeme)

2. Dôverujem Bohu 2. Dôverujem Bohu /1., 2. a 3. PB//1., 2. a 3. PB/

 

4/8 hodín4/8 hodín
Skúsenosť jednoty s Bohom (ticho, rozhovor, viera, modlitba, oslava, posvätný a profánny čas)

3. Dôvera v rodine 3. Dôvera v rodine /4. a 5. PB//4. a 5. PB/

 

5/10 hodín5/10 hodín
Ľudská a Božia rodina  (pozvanie do spoločenstva rodiny, krst, dôvera, vzťahy)

4. Dôverujeme si navzájom 4. Dôverujeme si navzájom /6., 7. 8., 9. a 10. PB//6., 7. 8., 9. a 10. PB/

 

4/8 hodín4/8 hodín
Slovo budujúce vzťahy  (hovorené slovo, čisté srdce, majetok, osobný majetok, bohatstvo)

5. Desatoro 5. Desatoro ––

 

pozvanie k slobode a k dôverepozvanie k slobode a k dôvere

 

4/8 hodín4/8 hodín
Zmluva medzi Bohom a človekom  (zmluva, uzatvorenie zmluvy, Sinaj, pravidlá, cesta           
k šťastiu a dôvere)

6. Pozvanie na hostinu 6. Pozvanie na hostinu ––

 

obnovenie dôvery obnovenie dôvery 3/6 hodín3/6 hodín
Domov ako miesto istoty a bezpečia  (milosrdný otec, márnotratný syn, zlo, zmierenie, hostina
lásky, sviatosť zmierenia)



Duch Svätý – tvorca spoločenstva

Trojica – oslava Božieho mena, viera 
v trojjediného Boha

Syn - ten, ktorý uzdravuje

Otec – milujúci Stvoriteľ 

Tradícia
sv. Lucia

Sväté písmo
biblický príbeh o rajskej záhrade
biblický príbeh o Abrahámovi
biblický príbeh o Ezauovi a Jakubovi
biblický príbeh o boháčovi a Lazarovi
biblický príbeh o Mojžišovi

Učenie Cirkvi
mimosviatostne formy pokánia  
sviatosť krstu
sviatosť zmierenia



Ježiš – ten, ktorý obnovuje 
dôveru medzi nami a Otcom
- učí milosrdenstvu
- učí zmiereniu
- učí dôvere

Ježiš – ten, ktorý uzdravuje
/aby sme dobre videli, počuli, boli svetlom pre druhého, 
mali ruky pre druhého/



Slávenie spoločenstva
Ja v spoločenstve

budovanie vzťahov s človekom 
a s Bohom
moje slávenie nedele
odpustenie, ľútosť, zmierenie sa

Liturgia – oslava Boha /3. BP/
nedeľa – posvätný čas
sviatosť zmierenia



RoRočníkovýčníkový
 

symbol symbol --
 

svetlosvetlo

vecná rovina: vecná rovina: ((čo symbol hovorí sám o sebečo symbol hovorí sám o sebe))
- svetlo slnka, sviece... 
môžeme pozorovať, jeho žiaru, farbu, teplo, intenzitu osvetlenia, umožňuje 
nám vidieť v tme...

subjektívna rovina: subjektívna rovina: (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním 
skúsenosť)
– svetlo sviece mi pripomína domov, rodinné oslavy, modlitbu..., svetielka na 
vianočnom stromčeku mi pripomínajú detstvo, rodinnú pohodu...

objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám)objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám)
-- svetlo odkrýva, čo schovávala tma, svetlo dáva odvahu, ukazuje svetlo odkrýva, čo schovávala tma, svetlo dáva odvahu, ukazuje cestucestu
-- legenda o sv. Luciilegenda o sv. Lucii

náboženská rovina: náboženská rovina: 
(čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a človeka)(čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a človeka)
-- Ježiš je pre nás svetlo, aj nás pozýva, aby sme  sa stali svetlJežiš je pre nás svetlo, aj nás pozýva, aby sme  sa stali svetlom om 
pre inýchpre iných



Symbol chliebSymbol chlieb

symbol delenia sasymbol delenia sa
symbol pomocisymbol pomoci
symbol hostinysymbol hostiny



Kompetencie žiakaKompetencie žiaka
objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácieobjavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie

primerane detskej skúsenosti formuluje problém

rozvíja rozvíja sebareflexiusebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré , spoznáva sám seba, svoje dobré 
a slabé stránkya slabé stránky

má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu 
ako slobodného a dobrovoľného porušenia vzťahu 
s Bohom a človekom

rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomiarozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia

rozvíja vnímanie svojho vnútorného – duchovného 
sveta

vníma desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje vníma desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje 
ľuďom cestu k šťastiu a pravej dôvereľuďom cestu k šťastiu a pravej dôvere



PramenePramene

KPKC, KPKC, n.on.o.: .: PProjektrojekt novnovýchých učebných osnov učebných osnov 
predmetu náboženstvo/náboženská výchova pre predmetu náboženstvo/náboženská výchova pre 
základné a stredné školy. základné a stredné školy. Poprad: Slza, 2006.Poprad: Slza, 2006.

Cesta dôvery, metodická príručka katolíckeho Cesta dôvery, metodická príručka katolíckeho 
náboženstva pre 2. ročník základných škôl. náboženstva pre 2. ročník základných škôl. 
KPKC, KPKC, n.on.o. 2009.. 2009.
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