
Názov predmetu: Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín   

Ročník: prvý  

Škola: Gymnázium M. Hattalu v Trstenej 

Názov ŠkVP:  

Kód a názov  ŠVP: pre gymnázia ISCED 3A 

Stupeň vzdelania: vyššie sekundárne vzdelanie  

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: denná 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má 
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto 
opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  
Vyučovací predmet náboženská výchova 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  kresťanských cirkví a  k ich 
tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.   
Vyučovací predmet náboženská výchova 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. Náboženská výchova 
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. 
Výučba predmetu zároveň naväzuje 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 vyučovacieho predmetu 
Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  

o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 
o konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet 
o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  
o formovať svedomie 
o spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu 
o uvedomiť si dôležitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj 
o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 
o v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života 
o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi 

 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom 
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. 
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä 
rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  

kompetencie k učeniu sa -  žiak vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy 
a stratégie, plánuje, organizuje a riadi vlastné učenie, žiak vníma udalosti svojho života a spracováva 
ako životnú skúsenosť, tj. je schopný na základe reflexie prežitých udalostí, transformovať svoje 
konanie v budúcnosti.  
 
kompetencie k  riešeniu problémov – žiak vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje 
riešenie problému, žiak samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a 
k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy 
svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi, žiak robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, 
zhodnotí výsledky svojich činov, žiak chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak 



svetonázorovo alebo zmýšľajúcich  ľudí predchádza konfliktom a postoj vzájomnej tolerancie vníma 
ako základnú zásadu vlastného konania. 
 
komunikačné kompetencie – žiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, 
vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane, žiak sa účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor 
a vhodne argumentuje, žiak využíva získané komunikačné zručnosti  k vytváraniu vzťahov potrebných 
k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi, žiak objavuje zmysel symbolického 
vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach. 
 
sociálne a interpersonálne kompetencie – žiak účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania 
alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce, žiak sa 
podieľa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu 
medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada, žiak prispieva 
k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení 
danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, žiak sa angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote 
humánne princípy v duchu solidarity a lásky, žiak si uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, ktoré 
vníma ako svoje rozvojové možnosti, žiak si vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho 
sebadôveru a samostatný rozvoj, ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou 
spokojný a vážil si sám seba 

 
občianske kompetencie – žiak rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické 
dedičstvo, žiak rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty, je otvorený kultúrnej 
etnickej a náboženskej rôznorodosti, žiak pozná spoločné základy viery aj špecifiká kresťanských 
cirkví a je pripravený v ekumenickom duchu s nimi spolupracovať, žiak rozumie rozdielom a 
spoločným prvkom v učení svetových náboženstiev a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú 
zásadu svojho konania, žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti a akceptuje skutočnosť existencie 
objektívnej pravdy, žiak si uvedomuje svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k 
svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, Dekalóg vníma (IV- X) ako spoločnosťou 
overenú a Bohom garantovanú normu medziľudských vzťahov 
 
pracovné kompetencie – žiak si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky 
hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, žiak vníma prácu nielen ako 
zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej 
budúcnosti pre ľudí a pre svet 

 
kultúrne kompetencie – žiak si osvojí tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva 
(obraz, literatúra, stavba, hudba, literárne žánre), vníma ich ako výraz kresťanského učenia 
a kresťanskej tradície, žiak cez umelecké diela rozvíja chápanie biblického textu a jeho posolstva, žiak 
nadobudne zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám 
 
existenciálne kompetencie – žiak akceptuje existenciu nemennej pravdy, žiak uznáva hodnotu 
individuálneho ľudského života, objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť 
za sebaurčenie, žiak rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú 
hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku, žiak je schopný posúdiť a oceniť 
hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, chápe význam manželstva a rodiny a posúdi ich 
prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti, žiak sa dokáže konfrontovať s vlastnou vinou, je 
otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie, žiak aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky 
kresťanskej spirituality, je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom živote 
 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 
žiakom umožňujú:  
Kompetencie k učeniu sa 

o rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať 
náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne 
s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a 
dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote  

Komunikačné kompetencie  



o porozumieť rôznym  textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich s inými 
druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť 
významov ich posolstva 

o vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať 
schopnosť neverbálnej komunikácie  

Kompetencie k  riešeniu problémov 
o rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej diskusii a 

kladením filozofických otázok  
o hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia 

s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu 
Sociálne a interpersonálne kompetencie 

o pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša 
kooperatívny spôsob práce 

o prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie 
a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej  pri vytváraní vlastného 
sebaobrazu 

Občianske kompetencie 
o porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a chápaním 

kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj tolerancie  
o prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen 

príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom zasadili 
o ich nápravu 

o postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj 
vzťah k Božej autorite 

Pracovné kompetencie 
o chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj 

k požiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti 
Kultúrne kompetencie 

o prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu 
porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry 

o integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom              
a súčasnom prejave 

Existenciálne kompetencie 
o prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu po 

prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu 
o filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a 

nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku 
o filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať význam kresťanského pohľadu na hranice 

človeka – utrpenie a smrť, otvoriť sa  pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská 
viera  

 
 Stratégia vyučovania 

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné 
činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií 
žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 
žiakov a materiálneho vybavenia.  

 Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné 
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností 
žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú 
demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 

 Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa 
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické 
sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie 
faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 
hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie 
(cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, 
didaktická hra). 



Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením 
problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom 
riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej 
riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena 
názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická 
diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na 
prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie 
problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie 
v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry 
(sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma 
skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia 
(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia (simulovanie,  napodobňovanie  
životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou žiakov  a jednotlivcami), 
kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie  témy, príbehu a pod.),"A propos":  
konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, 
návštevníka  o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života.  Typické autentické rozhovory. 

 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 
precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).   
 
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to 
východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné 
usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil. 

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých 
cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je 
podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 
 
Učebné zdroje 
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre prvý 
ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“, vydanú Katolíckym peagogickým a katechetickým 
centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné 
obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej 
téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje 
osobné dispozície, dispozície študentov a iné okolnosti.  
K neodmysliteľným zdrojom patrí : Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej 
cirkvi, biblické mapy. 
 
Obsah predmetu náboženská výchova v 1. ročníku 
 
Základné tematické okruhy sú:  

1. Hľadanie cesty 
2. Boh v ľudskom svete 
3. Byť človekom 
4. Na ceste k osobnosti – šance a riziká 
5. Boh a človek 
6. Človek v spoločenstve 

 
*Poznámka: Učivo, ktoré rozširuje štátny vzdelávací program je v texte zvýraznené tučnou kurzívou  
 
1. téma: HĽADANIE CESTY 
Hodinová dotácia témy: 7 hod.  
Kľúčové pojmy: komunikácia, modlitba, vzťahy, trojrozmernosť človeka, zmysel života, náboženstvo 
Obsahový štandard 
Človek tvor komunikatívny. Komunikácia a jej formy, modlitba – komunikácia s Bohom. 
Trojrozmernosť človeka. Celistvosť človeka – harmónia tela, duše a ducha. 
Zmysel života. Človek - jeho otázky a hľadanie odpovedí. Odkrývanie zmyslu života. 
Náboženstvo - rozdelenie, prvky a prejavy náboženstva. 
Ciele témy:  



Kognitívny cieľ: Zdôvodniť význam komunikácie a modlitby v živote človeka. Definovať a vysvetliť 
trojrozmernosť človeka. V kontexte Svätého písma a na podklade učenia Katolíckej cirkvi vysvetliť 
zmysel života človeka. Charakterizovať prvky náboženstva. Na podklade Katechizmu Katolíckej cirkvi 
(KKC) zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva. Vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a nadprirodzeným 
náboženstvom.  
Afektívny cieľ:  Spoznať sa navzájom a prejaviť záujem o spoluprácu v skupine. Objavovať v sebe 
túžbu po prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu. 
Psychomotorický cieľ: Precvičiť a osvojiť si základné prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie. 
Rozvíjať postoj zmysluplného konania v živote.   
Výkonový štandard 
Žiak má 

o definovať komunikáciu a vymenovať druhy komunikácie 
o vnímať neverbálne prejavy komunikácie druhých  
o uplatniť spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych vzťahoch 
o vnímať vzťah medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, uvedomovať si reč tela 

ako súhrnu pohybov hlavy a končatín (gest, mimiky) 
o má autentickú reč tela, ktorá nie je v rozpore s verbálnym vyjadrovaním sa  
o zdôvodniť dôležitosť správnej komunikácie pre medziľudské vzťahy  
o nájsť analógiu medzi komunikáciou a modlitbou 
o zdôvodniť potrebu modlitby 
o pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť človeka 
o rozvíjať svoj telesný, duševný a duchovný rozmer  
o vysvetliť zmysel života človeka  v kontexte Svätého písma (Ef 1,5;  1 Jn 4,8.16; 1 Kor 13,1-3) 

a na podklade učenia Katolíckej cirkvi (KKC 356; Redemptor hominis, 45; Evangelium vitae, 
Úvod 2)   

o dávať svojmu správaniu a životu zmysel 
o zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva (KKC 27- 28) 
o vysvetliť pojmy religionistika,  monoteizmus, polyteizmus  
o vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a zjaveným náboženstvom 
o uviesť príklady prirodzených náboženstiev a zjavených náboženstiev 
o charakterizovať jednotlivé prvky náboženstva 
o charakterizovať prirodzené náboženstvá, vnímať v nich túžbu človeka, prirodzene 

hľadať to, čo ho presahuje 
 
2. téma: BOH V ĽUDSKOM SVETE 
Hodinová dotácia témy: 8 hod. 
Kľúčové pojmy: metafora, počúvanie, oslovenie, odpoveď, viera, svedomie, Dekalóg, zákon 
Obsahový štandard 
Metafora. Metaforická biblická reč - obrazná reč viery. 
Metafora - Boh povedal. Abrahám. Mária. Samuel.  
Morálne svedomie. Formovanie svedomia, Tomáš Morus. 
Dekalóg ako pomoc na ceste pri uskutočňovaní svojho ľudstva.           
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Uviesť príklad metaforického vyjadrenia vo Svätom písme. Interpretovať oslovenie 
Bohom a dôveru v Boha u Abraháma, Samuela a Márie. Uviesť príklady ľudskej skúsenosti zdieľania 
Boha s človekom. Vysvetliť význam morálneho svedomia pre život človeka na podklade učenia KKC. 
Určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu. 
Afektívny cieľ: Vnímať hodnotu ticha, objavovať hĺbku svojho vnútra. Vnímať metaforickú reč slov. 
Oceniť hodnotu dôvery a zodpovednosti v medziľudských vzťahoch a vo vzťahu k Bohu. 
Psychomotorický cieľ: Precvičiť pozorné počúvanie a poukázať na komunikačné chyby. Osvojiť si  
pravidlá spolupráce vo vzájomnom dialógu. 
Výkonový štandard 
Žiak má 

o použiť metafory na vyjadrenie ťažko vyjadriteľných skutočností 
o rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie 
o ohodnotiť význam počúvania v komunikácii 
o rozlíšiť  medzi pasívnym a aktívnym počúvaním 
o aktívne a so záujmom počúvať  
o interpretovať príbeh Božieho oslovenia Abraháma, Samuela a Márie ako príklady skúsenosti 

zdieľania Boha s človekom 



o uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom 
o definovať svedomie (KKC 1796) 
o zdôvodniť potrebu formovania svedomia (KKC 1783-1785) 
o vysvetliť  všeobecne platné pravidlá pri neistom rozhodovaní sa podľa svedomia (KKC 1789) 
o rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon 
o určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu   (KKC 1959) 
o obhájiť svoje práva, rešpektovať  ľudské práva druhých ľudí a osobne sa angažovať 

proti ich porušovaniu 
o vnímať životné situácie, ktoré si vyžadujú zodpovedné rozhodnutie vzhľadom k sebe, 

k druhým ľuďom a k svetu 
o pozitívne oceniť rozhodnutie pre mravne dobrý skutok 

 
3. téma:  BYŤ ČLOVEKOM 
Hodinová dotácia témy: 3 hod. 
Kľúčové pojmy: človek, Ježiš, prirodzenosť, podstata, osoba, bytie 
Obsahový štandard 
Ohraničenosť človeka. Ľudská osoba. Pôvod dôstojnosti človeka. 
Ježišovo ľudstvo, historické pramene dokumentujúce historickosť Ježiša z Nazareta.  
Ježišovo božstvo, ponímanie Ježiša Krista v evanjeliách. 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Vysvetliť tajomstvo svojho počiatku na vedeckom podklade a v kontexte Svätého 
písma. Vysvetliť pojmy: podstata, prirodzenosť, bytie. Definovať učenie Katolíckej cirkvi o osobe 
Ježiša Krista Na základe prameňov obhájiť historickosť Ježiša Krista, aplikovaním poznatkov 
z predošlých ročníkov predložiť argumenty viery a Kristovho učenia. Zaujať kritický postoj 
k spochybňujúcim tendenciám kresťanského učenia o Ježišovi Kristovi.  
Afektívny cieľ: Uvedomiť si dar vlastnej existencie pri počatí. Vnímať ohraničenosť a priestor svojho 
života. 
Psychomotorický cieľ: Zostaviť charakteristiku ľudskej osoby. Vyhľadať v rôznych vyjadrovacích 
prostriedkoch, médiách,  tendencie spochybňujúce kresťanské učenie o Ježišovi Kristovi.    
Výkonový štandard 
Žiak má 

o definovať učenie cirkvi o ľudskej osobe (KKC 357) 
o definovať učenie cirkvi o osobe Ježiša Krista (KKC 471, 480) 
o obhájiť dôstojnosť ľudského života od počatia 
o vážiť si hodnotu ľudského života 
o uvedomiť si dar vlastnej existencie 
o analyzovať a prehodnotiť komponenty problémovej situácie spochybňovania Ježišovej ľudskej 

alebo božskej prirodzenosti  
o obhájiť historickosť Ježiša Krista 
o kriticky posúdiť  informácie v médiách 

 
4. téma: NA CESTE K OSOBNOSTI – ŠANCE A RIZIKÁ 
Hodinová dotácia témy: 5 hod.  
Kľúčové pojmy: osobnosť, vývoj osobnosti, deformácia osobnosti, legenda o sv. Krištofovi  
Obsahový štandard 
Osobnosť - vývoj osobnosti; deformácia osobnosti – závislosti. 
Legenda a jej symbolická výpoveď (sv. Krištof – pútnik hľadajúci zmysel života). 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Charakterizovať vývoj osobnosti. Uviesť predpoklady k úspešnému utváraniu 
vlastnej osobnosti. Zdôvodniť negatívne vplyvy (závislosti) na dozrievanie  osobnosti. Charakterizovať 
legendu ako literárny útvar, rozlíšiť ju od historickej správy. V legende o sv. Krištofovi objaviť výzvu  
pre hľadanie a odkrývanie zmyslu svojho života.  
Afektívny cieľ: 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.  
Psychomotorický cieľ: Vedome spolupracovať na formovaní vlastnej osobnosti spytovaním 
svedomia.   
Výkonový štandard 
Žiak má 

o porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a osobnosť 



o vymenovať znaky zrelej osobnosti 
o vysvetliť základné kroky k zrelosti osobnosti 
o vie zaradiť obdobie, v ktorom sa nachádza, do vývinového obdobia osobnosti 
o vymenovať a zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie osobnosti (drogy, gemblérstvo...) 
o ohraničiť pravdivosť legendy voči historickým faktom 
o vysvetliť zmysel vzniku kresťanských stredovekých legiend 
o interpretovať zmysel symbolickej reči legendy o sv. Krištofovi 
o vysvetliť znaky a pravdivosť kresťanských stredovekých legiend  
o objaviť v legende o sv. Krištofovi výzvu pre hľadanie a naplnenie zmyslu svojho života 

 

5. téma:  BOH A ČLOVEK  
Hodinová dotácia témy:  4 hod.  
Kľúčové pojmy: sviatosti, znaky, život, vzťahy, Trojica, človek 
Obsahový štandard 
Sviatosti – aktuálne pôsobenie Boha v živote človeka od narodenia až po smrť. 
Človek žijúci vo vzťahoch ako obraz Trojice. 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Vysvetliť schopnosť  vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj počiatok. 
Definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. Nájsť analógiu medzi vzťahmi 
Najsvätejšej Trojice a schopnosťou  človeka vytvárať vzťahy. Posúdiť svoju sieť vzťahov. Definovať 
sviatosti.  
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu osobných vzťahov. Uvedomiť si prítomnosť Božej blízkosti vo 
sviatostiach spôsobom, ktorý oslovuje zmysly.  
Psychomotorický cieľ: Nakresliť sieť svojich vzťahov. Na ceste svojho života znázorniť dôležité 
udalosti a priradiť k nim sviatosti sprevádzajúce tieto udalosti. 
Výkonový štandard 
Žiak má 

o opísať schopnosť človeka vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj počiatok 
o vytvárať plnohodnotné vzťahy 
o nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a schopnosťou  človeka vytvárať vzťahy 
o definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. 
o definovať sviatosti 
o disponovať sa pre prítomnosť Božej blízkosti vo sviatostiach spôsobom, ktorý oslovuje zmysly 

človeka 
o konfrontovať sa s vlastnou vinou, byť otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a 

odpustenie 
 
 
6. téma: ČLOVEK V SPOLOČENSTVE 
Hodinová dotácia témy: 6 hod.  
Kľúčové pojmy: sexualita, muž, žena,  povolanie, slávenie, spoločenstvo 
Obsahový štandard  
Boží obraz človeka ako muža a ženy, sexualita ako dar a úloha, sociálne role muža a ženy, rizikové 
sexuálne správanie, AIDS 
Povolanie ako služba ľuďom (manželstvo, kňazstvo, zasvätený život) 
Podstata slávenia v spoločenstve (vzťah k času, k ľudskému spoločenstvu, k transcendentnu). 
Zmysel slávenia kresťanskej nedele – deň Pána a deň pre človeka, sviatky, farské spoločenstvo. 
Ciele témy: 
Kognitívny cieľ: Vysvetliť úlohu a význam sexuality človeka. Vysvetliť črty a význam pohlavnosti 
človeka v manželstve a rodine. Vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní, ich prínos pre cirkev 
a spoločnosť. Uviesť ľudský, náboženský a kresťanský dôvod na potrebu slávenia v živote človeka aj 
ľudského spoločenstva. Zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov. 
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu otcovstva a materstva. Upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné 
správanie a za svoju budúcnosť. Oceniť hodnotu jednotlivých povolaní. Vnímať slávnosť ako hodnotu, 
ktorá dáva životu hlbší rozmer. 
Psychomotorický cieľ: Podieľať sa v skupine na hraní životných rolí potrebných k stabilite vzťahu. 
Hľadať si svoje miesto v cirkvi. Formovať návyk modlitby za spoznanie svojho životného povolania. 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

o vysvetliť úlohu, význam a črty sexuality človeka v manželstve a rodine 



o vysvetliť kultivovanú sexualitu ako obraz mravného a sexuálne zrelého človeka 
o na základe Božieho obrazu človeka ako muža a ženy vie oceniť vzťah medzi mužom a ženou 

a zdôvodniť rovnoprávnosť ich životných rolí 
o oceniť hodnotu otcovstva a materstva 
o vyberať si z alternatív s uvedomovaním si následkov rizikového sexuálneho správania  
o upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť 
o vymenovať škálu povolaní v cirkvi 
o povolanie vysvetliť z pohľadu služby človeku 
o vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní  a ich prínos pre cirkev a spoločnosť 
o vysvetliť ponímanie bratstva v historickom kontexte (osvietenstvo) ako aj jeho biblický 

význam  
o demonštrovať ľudský, náboženský a kresťanský dôvod potreby slávenia v živote človeka aj 

ľudského spoločenstva  
o vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší rozmer 
o zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov 
o aktívne sa podieľať na slávení liturgie vo farskom spoločenstve 
 

 
 
Kritéria hodnotenia  
Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné 
slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z 
riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň 
kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností 
je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov. 
 
Medzipredmetové vzťahy 
Dejepis 

o Revolúcia bez mantinelov- osvietenstvo, ľudské práva 
Literárna výchova 

o  Epická poézia - metafora 
Slovenský jazyk - konverzácia 

o  Rodina – vzťahy v rodine, rodinná oslava  
Umenie a kultúra 

o Odlišnosť každodenných  a umeleckých vyjadrovacích prostriedkov -všednosť a slávnosť, 
sakrálne umenie 

 
Začlenenie prierezových tém 
Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, žiak rozvíja 
nasledovné kompetencie: 
Mediálna výchova  
3. téma: Byť človekom 
Žiak 

o dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie zaujať k nim kritický postoj 
o osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá 

Osobný a sociálny rozvoj  
1 téma: Hľadanie cesty 
Žiak  

o je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí  
o využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov  
o uvedomuje si význam sebazdieľania  

4. téma: Na ceste k osobnosti – šance a riziká 
Žiak 

o má pozitívny vzťah k druhým ľuďom 
o ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba  
o cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných  
o je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch 

6. téma: Človek v spoločenstve 
Žiak 

o nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí  



o v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, zároveň si 
uvedomuje možnosť jej zneužitia  

Enviromentálna výchova 
3. téma: Byť človekom 
Žiak 

o vníma život ako najvyššiu hodnotu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


