
Učebné osnovy 
 

Názov predmetu Náboženská výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 
Ročník tretí 
Stupeň vzdelania ISCED 1 
Vyučovací jazyk slovenský 

 
 
Charakteristika 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.   

Zameriava sa 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 nadväzuje 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:  

 formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 

 konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet 

 hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  

 formovať svedomie 

 prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

 spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom 

 oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova 

 rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi 
 
 Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného 
vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný život. 
Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich. 

 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
 
Komunikačné kompetencie 

 byť schopný sa stíšiť, objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie, číta text s porozumením 

  byť pripravený na odkrývanie obraz. r. Biblie 

  chápať symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia 

 rozumieť symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia 
 

Existenciálne kompetencie 

 disponovať základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o Božom kráľovstve 

 objavovať duchovný rozmer človeka 

  interpretovať biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich schopnosti „vidieť, konať 
a počuť.“ 

  rozvíjať vlastné svedomie 

 byť schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery  

  prehodnocovať jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojim svedomím 

  vedieť popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia 

  byť pozorný k rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu  



  zhodnotiť  sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania 

  byť pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia 

 stotožňovať sa s etickými princípmi Desatora vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho živote  

  objavovať tajomstvo života z pohľadu paradoxu  života a smrti 

  rozvíjať chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným a dobrovoľným prerušením 
vzťahu k Bohu 

 byť pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený sa vedome na ňom podieľať 

  byť pripravený k prvému prijatiu Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti 

  vedieť dať do súvisu uvedené biblické udalosti a chápať ich ako udalosti, ktoré sa stali základom 
kresťanskej liturgie 

 
Občianske kompetencie 

 Angažovať sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije 
 

Kultúrne kompetencie 

 učiť sa tolerantnosti 

 intuitívne vnímať prepojenie kresťanskej a židovskej tradície 
 
Sociálne a interpersonálne kompetencie 

 budovať vzťah dôvery 

 uvedomovať si svoju jedinečnosť 

 prejavovať konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc  

 byť empatický  

  vedieť vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou 

 vnímať Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania medzi ľuďmi 

 rozvíjať vo svojom živote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti 
 
Kompetencie k riešeniu problémov 

 primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľať na riešení modelových úloh 

 dokázať zvážiť požiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora  

  identifikovať hlavné zložky situačného problému 

  poznať podobností predchádzajúcich riešení problémov  na základe modelovej situácie    

  dokázať formulovať a klásť si otázky 

  prehodnocovať fakty 
 
 
Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégie vyučovania 
Metódy Postupy Formy práce 

 
Ježiš učí o Božom kráľovstve 
 

motivačné 
 

 
 

expozičné 
 
 
 
 
 
 
 
 

fixačné 
 

aktivizujúce 

motivačné rozprávanie, 
motivačný rozhovor, 
motivačný problém,  
motivačnú demonštráciu 
rozprávanie,  vysvetľovanie 
rozhovor, beseda problémové 
metódy (heuristická metóda),  
projektová metóda, praktické 
aktivity, práca s knihou a 
textom, samostatné učenie 
prostredníctvom informačnej 
a komunikačnej techniky a 
experimentovanie 
metódy opakovania a 
precvičovania diskusia, 
situačná metóda, inscenačná 
metóda, didaktické hry, 
kooperatívne vyučovanie 

 
práca s učebnicou, 
pracovným zošitom 
individuálna práca,  
skupinová práca,  
rozprávanie, 
objasňovanie, opis, 
rozhovor, diskusia, 
zostavenie plánu, 
postup činnosti, 
ukážky riešenia úloh, 
práca s IKT, 
frontálne, 
vyučovanie, 
odpisovanie textov 
z tabule, tiché 
čítanie, 
brainstorming, práca 
s obrazom 

 
Ježiš uzdravuje 

 
Ježiš nám odpúšťa 
 

 
Ježiš nás oslobodzuje 
 

 
 
Ježiš nás pozýva na hostinu 

 
 
 
 
 



Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ...) 

Ježiš učí o Božom 
kráľovstve 

 
Metodická  príručka 

katolíckeho náboženstva 
pre 3. roč. ZŠ „Cesta 

viery“, 

 
Tabuľa 
Dataprojektor 
PC 

 
Učebnica, pracovný 
zošit, metodický 
materiál, obrazový 
materiál, CD, DVD 

 
 
internet 
 
 

Ježiš uzdravuje 

Ježiš nám odpúšťa 

Ježiš nás oslobodzuje 

Ježiš nás pozýva na 
hostinu 

 
 



ROZPIS UČIVA PREDMETU: Ročník: tretí 
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku 
vrátane tém 

Medzipred-
metové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy (VV) 

Kritériá hodnotenia (KH VV) Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

Názov: Názov 
predmetu: 

Žiak má: KH VV1   

Počet hodín   Žiak:   

1.  Výchova žiakov BOZ 
na NBV, organizačné 
pokyny 

 Poučenie o BOZ na hodinách NBV, 
organizačné pokyny. Oboznámiť 
s obsahom učiva 3. ročníka. 

Je poučený o BOZ na hodinách NBV, 
organizačné pokyny. Oboznámený s 
s obsahom učiva 3. ročníka. 

  

I. Ježiš učí o Božom kráľovstve 
(3) 

 
 
2. Čo znamená veriť? 
 
 

 Jednoduchým spôsobom vysvetliť,  
čo znamená veriť Bohu. Jednoduchým 
spôsobom vysvetliť niektoré bib. obrazy 
Boha, dôležité pre osobnú predstavu 
Boha. Reprodukovať podobenstvo 
o horčič. semienku. Na obraze horč. 
semienka spoznávať Ježiš. učenie o B. 
kráľovstve. Opísať obsah krstných 
sľubov. 
Byť disponovaný pre život kresťanskej 
viery. V biblických obrazoch vnímať 
hlbokú výpoveď o Bohu. Na raste 
horčičného semienka intuitívne vnímať 
paradox vzniku veľkej veci z niečoho 
nepatrného. Na príklade podobenstva 
o horčičnom semienku prijímať krst ako 
významnú udalosť v živote viery. 
Formovať osobný život viery. Výrazovo 
vyjadriť vlastný obraz o Bohu.    

J   Jednoduchým spôsobom vysvetlí, čo 
znamená veriť Bohu. Porozumie 
symbolickému významu reči. 
Reprodukuje podobenstvo o horčičnom 
semienku. Na obraze horčičného 
semienka spoznáva Ježišovo učenie 
o Božom kráľovstve. Na raste 
horčičného semienka intuitívne vníma 
paradox vzniku veľkej veci z niečoho 
nepatrného. Na príklade podobenstva 
o horčičnom semienku prijíma krst ako 
významnú udalosť v živote viery. Opíše 
obsah krstných sľubov, otvorí sa pre 
formovanie osobného života viery. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne hodnotenie 

 
 
 
 
 

Individuálna 
a skupinová práca 
( vyznanie viery, 
zreprodukovanie 

podobenstva 
o horčičnom zrnku, opis 

krstných sľubov) 

 
 
3. Aký je Boh? 
 
 

 

 
 
 
4. Veľká sila ukrytá v 
malom 

 

II. Ježiš uzdravuje 
(5) 

5. Uzdravenie slepého  Reprodukovať biblické príbehy 
o uzdravení slepého, hluchonemého, 
chromého a človeka s „vyschnutou 
rukou“. Na modelovej situácii reflektovať 
vlastnú schopnosť „,počuť, konať, vidieť“ 
podstatu veci.  
Identifikovať sa s biblickými postavami 
potrebujúcimi uzdravenie. 
Rozvíjať mravný úsudok. 

Reprodukuje biblické príbehy 
o uzdravení slepého, hluchonemého, 
chromého a človeka s „vyschnutou 
rukou“. Na modelovej situácii reflektuje 
vlastnú schopnosť „,počuť, konať, vidieť“ 
to, čo  je  v živote podstatné. Identifikuje 
sa s biblickými postavami potrebujúcimi 
uzdravenie. Disponuje sa pre rozvoj 
mravného úsudku. 

 
 
 
 

Ústne hodnotenie 

 
 
 

Individuálna práca 
(reprodukovanie 

biblických príbehov, 
sedem sviatostí) 

6. Vidieť ...  

7. Uzdravenie 
hluchonemého 

 

8. Uzdravenie človeka 
s ochrnutou rukou 

 

9. Uzdravenie  



ochrnutého 

III. Ježiš nám odpúšťa 
(6) 

 
10. Daj si pozor, aby si to 
nerozbil! 
 

 Jednoduchým spôsobom vysvetliť 
možné reakcie človeka na vinu  
a previnenie. Pochopiť  kresťanský 
pohľad na uznanie viny a odpustenie na 
podklade podobenstva o márnotratnom 
synovi. Reprodukovať biblický príbeh 
o hostine v dome Zacheja. Osvojiť si 
priebeh sviatosti zmierenia.  
Prijímať sviatosť zmierenia ako dar. 
Oceniť sviatostné a mimosviatostné 
formy pokánia. 
Pravidelnou osobnou reflexiou formovať 
svoje mravné cítenie. 

Jednoduchým spôsobom vysvetlí možné 
reakcie človeka na vinu, kresťanský 
pohľad na vinu ako uznanie viny 
a odpustenie. Vníma vinu ako súčasť 
života každého človeka. Reflektuje 
vlastné zaobchádzanie s vinou. 
Reprodukuje biblický príbeh o hostine 
v dome Zacheja. Osvojí si priebeh 
sviatosti zmierenia. Prijíma sviatosť 
zmierenia ako dar. Ocení 
mimosviatostné formy pokánia, 
sviatostnú formu pokánia. Pravidelnou 
osobnou reflexiou formuje svoje mravné 
cítenie. Zhodnotí sviatosť zmierenia ako 
pomoc pre človeka v situácii mravného 
zlyhania. Podieľa sa na sviatosti 
zmierenia. 

 
 
 
 
 
 
 

Ústne hodnotenie 

 
 
 
 
 

Individuálna práca 
(správnu formuláciu 

ľútosti a postup sviatosti 
zmierenia. vedieť 

vysvetliť pohľad na 
vinu) 

11. Len aby to nebolo na 
mňa 

 

12. Ježiš je hosťom 
u Zacheja 
 

 

 
13. Na ceste zmierenia 
 

 

14. Ježiš mi odpúšťa 
 

 

 
15. Dokážem to? 

 

IV. Ježiš nás oslobodzuje 
(10) 

16. Židovská pascha  Na obraznej reči biblického príbehu 
vedieť vysvetliť hriech a jeho dôsledky. 
Vysvetliť pojem dedičný hriech. 
Reprodukovať Desatoro a jednoducho 
vysvetliť význam jednotlivých prikázaní. 
Nájsť analógiu medzi podobenstvom 
o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou 
a zmŕtvychvstaním. 
Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre 
dobrý život. Vnímať hriech a jeho 
následky ako ublíženie sebe a iným. 
Osvojovať si postoj zodpovednosti za 
svoje rozhodnutia.  Formovať návyk ku 
konaniu dobra a vyhýbaniu sa zlu. 

Na obraznej reči biblického príbehu 
vysvetlí hriech a jeho dôsledky. 
Reprodukuje Desatoro a jednoducho 
vysvetlí význam jednotlivých prikázaní. 
Akceptuje Desatoro ako pravidlá pre 
dobrý život. Stotožní sa s etickými 
princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na 
konkrétne situácie v jeho živote. Nájde 
analógiu medzi podobenstvom 
o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou 
zmŕtvychvstaním. Posúdi hriech ako 
stratu Božej blízkosti. Posúdi hriech 
a jeho následky ako ublíženie sebe 
i iným. Jednoduchým spôsobom 
zhodnotí svoje správanie, konanie 
v zhode so svojím svedomím. Posúdi 
rozdiel medzi porušením zákona 
a zanedbaním dobra (prechod od 
heteronómneho svedomia 
k autonómnemu). Otvorí sa pre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne hodnotenie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Individuálna práca 
(formulácia Desatora 

a zákona lásky, 
vysvetliť pojem hriechy 

a jeho dôsledky) 

17. Pravidlá pre život na 
slobode 

 

18. Pravidlá budovania – 
Desatoro 

 

19. Pozrieť sa do zrkadla  

20. Neveriaci sa majú  

 
21. Pozanať, konať, 
vidieť 

 

22. Staré musí odumrieť  

23. Smrť a nový život  

24. Obeta  

25. Kresťanská Veľká 
noc 

 



posolstvo prísľubu nádeje. 

V. Ježiš nás pozýva na hostinu 
(8) 

26. Ježiš nasycuje  Nájsť súvislosť medzi  Poslednou 
večerou a svätou omšou.  Odlíšiť chlieb 
od eucharistického chleba. Objaviť 
súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou 
s chlebom, biblickým textom 
o rozmnožení chleba a sviatosťou 
Eucharistie.  
Oceniť potrebu slávenia pre život 
človeka. Rozvíjať schopnosť života 
v spoločenstve.  Uvedomiť si dôležitosť 
častého prijímania Eucharistie.  
Formovať návyk pre aktívnu 
komunikáciu s Bohom počas  
liturgického slávenia (odpovede, gestá, 
symboly). 

Nájde súvislosť medzi  Poslednou 
večerou a svätou omšou. Rozlíši chlieb 
od eucharistického chleba. Objaví 
súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou 
s chlebom, biblickým textom 
o rozmnožení chlebov a sviatosťou 
Eucharistie. Reprodukuje biblický príbeh 
o hostine v dome Zacheja. Ocení 
potrebu slávenia pre život človeka. 
Rozvíja schopnosť života 
v spoločenstve. Uvedomí si dôležitosť 
častého prijímania Eucharistie pre svoj 
duchovný rast. 

 
 
 
 
 

Ústne hodnotenie 

 
 
 

Individuálna práca 
(rozlíšiť eucharistický 

chlieb od chleba, 
pomenovať základné 

časti sv. omše) 

27. Ježiš sa stáva 
chlebom 

 

28. Obeta ako dar  

29. Stretnutie s Ježišom  

30. Hlavné pravdy  

31. Svätá omša  

32.. Pozvanie na hostinu  

 
33. Cesta viery 

 

 
 
 

Hodnotenie: 
Predmet NAV v 3. ročníku neklasifikujeme. 


