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Ročníkový cieľRočníkový cieľ

Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu 
blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu 
kk Ježišovi Kristovi. Ježišovi Kristovi. 

Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar aVnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu posilu 
pre každodenný život. pre každodenný život. 

Rozvíjať postoj viery vRozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím trojjediného Boha prijatím 
pozvania kpozvania k spoločnému životu vspoločnému životu v spoločenstve veriacich. spoločenstve veriacich. 



Ročníková téma: : 
CestaCesta

 
vieryviery

1. Veriť Bohu1. Veriť Bohu

 

3/6 hodín3/6 hodín
Viera ako odpoveď človeka na Božie volanie (viera v Boha, biblické obrazy Boha
podobenstvo o horčičnom semienku, krst, krstné sľuby)

2. Ježiš uzdravuje2. Ježiš uzdravuje

 

4/8 hodín4/8 hodín
Sviatosť zmierenia –

 

sviatosť uzdravenia (Ježišove uzdravenia –

 

uzdravenie slepého, 
hluchonemého, s „vyschnutou rukou“ a ochrnutého, rozvoj mravného

 

cítenia)

3. Ježiš nám odpúšťa 3. Ježiš nám odpúšťa 4/8 hodín4/8 hodín
Zaobchádzanie s vinou  (vina, hriech, Ježiš v dome hriešnika, Ježiš odovzdáva moc odpúšťať, 
sviatosť zmierenia)

4. Ježiš nás oslobodzuje 4. Ježiš nás oslobodzuje 6/12 hodín6/12 hodín
Vyslobodenie z otroctva  (hriech a dôsledky hriechu, židovská Pascha –

 

vyslobodenie 
z egyptského otroctva, Desatoro –

 

pravidlá pre život v slobode, vyslobodenie z otroctva hriechu –
Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie)

5. Ježiš nás pozýva na hostinu5. Ježiš nás pozýva na hostinu

 

6/12 hodín6/12 hodín
Pozvanie na hostinu Eucharistie  (posledná večera, svätá omša ako hostina –

 

spoločenstva, 
slova a hostina chleba)



Duch Svätý – tvorca spoločenstva

Trojica – oslava Božieho mena, viera 
v trojjediného Boha

Syn - vysloboditeľ z otroctva hriechu

Otec – biblické obrazy Boha

Tradícia
sv. evanjelista Lukáš

Sväté písmo
biblické rozprávanie o Ježišovom učení prostredníctvom podobenstiev –
horčičnom semienku, o pšeničnom zrne
biblické rozprávanie – Ježiš uzdravuje: slepého, hluchonemého, 
s „vyschnutou rukou“, ochrnutého
biblické rozprávanie o Zachejovi
biblické rozprávanie o vyslobodení Izraelitov 
z egyptského otroctva, o uzatvorení zmluvy na Sinaji
biblické rozprávanie o poslednej večeri, Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní

Učenie Cirkvi
mimosviatostne formy pokánia  
sviatosť krstu
sviatosť zmierenia
Sviatosť Eucharistie



Ježiš – ten, ktorý oslobodzuje 
človeka z otroctva hriechu

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



Slávenie spoločenstva
Ja v spoločenstve

budovanie vzťahov s človekom 
a s Bohom
moje slávenie nedele
odpustenie, uzdravenie

Liturgia – oslava Boha 
nedeľa – posvätný čas
sviatosť zmierenia
sviatosť Eucharistie



RoRočníkovýčníkový
 

symbol symbol --
 

stromstrom
vecná rovina: vecná rovina: ((čo symbol hovorí sám o sebečo symbol hovorí sám o sebe) ) 
-- môžeme pozorovať, či je veľký alebo malý, či rastie v lese alebmôžeme pozorovať, či je veľký alebo malý, či rastie v lese alebo v záhrade, či nám dáva o v záhrade, či nám dáva

 

 
ovocie alebo je listnatý...ovocie alebo je listnatý...

subjektívna rovina: (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosubjektívna rovina: (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť)                    sť)                    
––

 

koruna stromu  ma ochraňuje pred horúčavou a páľavou slnka, na jkoruna stromu  ma ochraňuje pred horúčavou a páľavou slnka, na jar mi pripomína ar mi pripomína 
krásu nového života, v lete a jeseni mi dáva zo svojich darov ovkrásu nového života, v lete a jeseni mi dáva zo svojich darov ovocia...ocia...

objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám) objektívna rovina: (čo symbol hovorí nám) 
––

 

strom je darom pre  všetkých, dáva nám zo svojich darov ovociastrom je darom pre  všetkých, dáva nám zo svojich darov ovocia
––

 

každý človek túži byť obdarovaný a túži byť darom pre iných...  každý človek túži byť obdarovaný a túži byť darom pre iných...  

náboženská rovina: (čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a člonáboženská rovina: (čo symbol hovorí nám o skúsenosti Boha a človeka) veka) 
––

 

Ježiš hovorí: „Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba,Ježiš hovorí: „Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, tak ani vy, ak tak ani vy, ak 
neostanete vo mne...“neostanete vo mne...“



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

je schopný jednoduchej reflexie vlastnej vieryje schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery

je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu 
a odpustenie

rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomiarozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia

rozvíja vnímanie svojho vnútorného – duchovného 
sveta

vníma Desatoro ako pravidlá pre život v slobodevníma Desatoro ako pravidlá pre život v slobode



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 viery, metodická príručka katolíckeho Cesta viery, metodická príručka katolíckeho 
náboženstva pre 3. ročník základných škôl. náboženstva pre 3. ročník základných škôl. 
KPKC, KPKC, n.on.o. 2010.. 2010.



Ďakujeme za pozornosťĎakujeme za pozornosť

Kolektív autorov:Kolektív autorov:

Anna GembalováAnna Gembalová
Lenka Lenka DobrenkováDobrenková

Jana HurajtováJana Hurajtová
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