
Predmet: Náboženská výchova 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo v primárnom vzdelávaní podporuje základné 

predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný svet detí, 

umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha, Božiu 

Matku Máriu a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú predpokladom  pre 

otvorenie sa životu s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti Eucharistie. Na 

podklade Božích prikázaní ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova/náboženstvo 

v nich rozvíja komunikačné zručnosti, otvára ich chápaniu okolitého sveta a vďačnosti za 

prijaté dary. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými 

rodine, spoločnosti a Cirkvi. 

Rozvíjajúce ciele  

Žiaci: 

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti človeka ako originálneho Božieho  

     stvorenia, 

 nadobudnú základné  vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej  

     cirkvi, 

 získajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú predpokladom náležitej úcty     

     k nim,  

 získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete, 

 zorientujú sa v morálnych hodnotách, ktoré sú postavené na Desatore, 

 nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti v vyjadrovaniu vlastných myšlienok a citov, 

 získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovanie dobra od zla, voľbu dobra pre  

    seba i iných 

 

Témy– 1. ročník 
Som na svete z lásky  

Rodina – ohnisko lásky     

Dar lásky   

Moc života a lásky   

Spoločenstvo lásky  

Témy – 2. ročník 

Boh mi dôveruje 

Dôverujem Bohu   

Dôvera v rodine  

Dôverujeme si navzájom 

Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere 

Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery 

Témy – 3. ročník  

Veriť Bohu  

Ježiš uzdravuje  

Ježiš nám  odpúšťa  

Ježiš nás oslobodzuje  



Ježiš nás pozýva na hostinu  

Témy – 4. ročník  

Cesta nádeje 

Biblia – slovo o nádeji 

Nádej presahujúca smrť 

Svedectvo nádeje 

Prameň nádeje 

Prierezové témy zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov. 

 

Požiadavky na výstup 

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Náboženská 

výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev – primárne vzdelávanie str. 3 – 5 (1. ročník), str. 5-7 

(2. ročník), str. 8-10 (3. ročník), str. 10-13 (4. ročník). 

 

Metódy a formy práce: 

Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried 

vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje triednu i školskú klímu. 

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a 

životných skúseností. Využívajú sa  aktivizujúce vyučovacie metódy, projektové vyučovanie , 

slovné metódy, názorné, kreslenie. Vyučovanie prebieha v triedach. Na rozvoj aktivity 

využívame skupinové práce, didaktickú hru. 

 

Učebné zdroje 

Učebnica pre 1. ročník ZŠ Cesta lásky , pracovný zošit  

Učebnica pre 2. ročník ZŠ Cesta dôvery, pracovný zošit 

Učebnica pre 3. ročník ZŠ Cesta viery,  pracovný zošit 

Učebnica pre 4. ročník ZŠ Poznávanie nádeje, pracovný zošit 

prezentácie v Power Pointe, DVD –život svätých, hudobné CD, časopis Rebrík 

 

Hodnotenie predmetu: 

Predmet je klasifikovaný v zmysle MP 22/2011 slovne - absolvoval/neabsolvoval. 

 


