
UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

Názov predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne.  

Ročník prvý 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP SYSEĽ 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu náboženská výchova 

Predmet náboženská výchova 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 v nich rozvíja 

komunikačné zručnosti, otvára ich k chápaniu okolitého sveta a k vďačnosti za prijaté dary. 

Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, 

spoločnosti a Cirkvi. 

 

Ciele predmetu v prepojení na kľúčovú spôsobilosť: 

Žiaci  

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého 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 k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a 

citov,  

 získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovať dobro od zla, voliť dobro pre 

seba i pre iných.  

 

Obsah vzdelávania  

Som na svete z lásky: vymenovať svoje odlišnosti oproti spolužiakom, vyjadriť slovne 

poďakovanie a odprosenie, formulovať spontánnu modlitbu poďakovania,  vymenovať 

z konkrétneho príbehu postavy, ktoré konajú dobro, rozlišovať medzi dobrý ma zlým 

správaním u seba a iných. 

 

Rodina – ohnisko lásky: vymenovať tri pozitíva v rodine, reprodukovať modlitbu Otče náš, 

naplánovať si konkrétny dobrý skutok pre členov rodiny. 

 

Dar lásky: opísať dobrotu sv. Mikuláša, prerozprávať s pomocou učiteľa biblické udalosti 

zvestovania a narodenia Ježiša, reprodukovať modlitbu Zdravas Mária, nakresliť dva symboly 

Vianoc, reprodukovať s pomocou učiteľa prvé roky života Krista. 

 

Moc života a lásky: opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry, vysvetliť jednoduchým 

spôsobom dôvod slávenia veľkonočných sviatkov, znázorniť s pomocou učiteľa a obrazov 

veľkonočný symbol, vysvetliť jednoducho zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho 

zmŕtvychvstania. 

 

Spoločenstvo lásky: reprodukovať pomocou učiteľa udalosti zoslania Ducha Svätého, 

reprodukovať modlitbu Sláva Otcu, vyjadriť slovne pocity pri konaní dobra, vymenovať 

niekoľko dobrých skutkov, ktoré mu preukázali spolužiaci, naplánovať si konkrétny dobrý 

skutok pre spolužiaka. 

 

Formy práce : 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:                

-  motivačný a expozičný rozhovor  



- testovanie - opakovanie a kontrola vedomostí, zručností atď. 

 

 

Učebné zdroje: Učebnica náboženskej výchovy pre 1.ročník 

 

 

 



Rozpis učiva predmetu: náboženská výchova  Ročník: prvý 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

  

Ciele - kompetencie 

Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výstupový 

štandard) 
Prierezové témy 

Žiak nadväzuje a vedie v skupine dialóg 

a rozhovor,  prejavuje odvahu vyjadriť sa, 

prezentovať svoj pohľad na predloženú tému, 

chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň 

reagovať, intuitívne vníma bytostnú potrebu 

lásky, objavuje hranice dobra a zla, objavuje 

svoj vnútorný – duchovný svet v hlase 

svedomia, poznáva a ochraňuje svoje 

najbližšie životné prostredie, prejavuje úctu k 

živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne 

ich poznáva a ochraňuje. 

 

1. Som na svete z lásky – počet hodín: 8 

 

Meno a jedinečnosť 

čo dokážem 

patrím do rodiny 

svet, v ktorom žijem 

 

Žiak má:  

vymenovať svoje odlišnosti oproti spolužiakom, 

vyjadriť slovne poďakovanie a odprosenie, 

formulovať spontánnu modlitbu poďakovania,  

vymenovať z konkrétneho príbehu postavy, ktoré 

konajú dobro, 

rozlišovať medzi dobrý ma zlým správaním u seba 

a iných. 

OSR - rozvíjať intuíciu pre obrazné 

výrazy a otváranie schopnosti vidieť 

za to, čo je viditeľné 

ENV – prejavovať úctu k živým aj k 

neživým súčastiam prírody, aktívne 

ich poznávať a ochraňuje svoje 

najbližšie živ. Prostredie 

 

VMR - vníma očakávanie dieťaťa v 

rodine 

 

 

Žiak volí primeraný, kreatívny spôsob 

komunikácie vzhľadom na situáciu, používa 

„ja” odkaz, dokáže kultivovane poprosiť, vie 

modlitbu Otče náš a jednoduchým spôsobom 

prepojí časti tejto modlitby so svojim životom, 

vníma dôležitosť a hodnotu rodiny, pozná 

úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov 

rodiny 

 

2. Rodina – ohnisko lásky – počet hodín: 4 

Komunikácia v rodine 

modlitba v rodine 

modlitba Otče náš 

Žiak má:  

vymenovať tri pozitíva v rodine,  

reprodukovať modlitbu Otče náš, 

naplánovať si konkrétny dobrý skutok pre členov 

rodiny. 

OSR - voliť primeraný, kreatívny 

spôsob komunikácie vzhľadom na 

situáciu, používať „ja” odkaz, 

dokázať kultivovane poprosiť, 

slovne prejaviť radosť a vďačnosť z 

obdarovania 

 



Žiak aktívne a so záujmom počúv, slovne 

prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania, je 

tolerantný a ústretový, intuitívne vníma 

obrazy, symboly, intuitívne vníma posolstvo 

legendy a biblického textu, orientuje sa v 

striedaní všedných dní a kresťanských 

sviatkov, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohu, 

berie do úvahy potreby iných, vníma potrebu 

dávania a prijímania, objavuje svoj duchovný 

rozmer, prežíva atmosféru Vianoc a spája ju zo 

skutočnosťou Božieho daru pre ľudí 

 

3. Dar lásky – počet hodín: 6 

 Sv. Mikuláš 

zvestovanie, návšteva Alžbety 

zmysel a hodnota daru 

narodenie Ježiša Krista                         

Žiak má: 

opísať dobrotu sv. Mikuláša, 

prerozprávať s pomocou učiteľa biblické udalosti 

zvestovania a narodenia Ježiša, 

reprodukovať modlitbu Zdravas Mária, 

nakresliť dva symboly Vianoc, 

reprodukovať s pomocou učiteľa prvé roky života 

Krista. 

 

MEV - vnímať dôležitosť správy 

ako pozdrav a posolstvo 

 

Žiak je otvorený pre metaforické vyjadrovanie, 

intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii a 

symbolickému úkonu prežehnania, svojimi 

slovami reprodukuje biblické posolstvo o 

vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej, smrti 

a zmŕtvychvstaní, orientuje sa v striedaní 

všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva 

ich rozdielnu náplň a úlohu, zaujíma pozitívne 

a empatické postoje k chorým, osobám so 

zdravotným postihnutím, starým ľuďom a tým 

ktorí potrebujú prebudenie k životu, objavuje 

hranice života a smrti v ľudskom živote, je 

otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné 

slovo patrí životu, posolstvo biblických textov 

spája s konkrétnymi situáciami vo svojom 

živote,objavuje kresťanský zmysel slávenia 

sviatkov 

 

4. Moc života a lásky – počet hodín: 8 

Život a smrť 

vzkriesenie Jairovej dcéry 

Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Krista 

nedeľa - deň oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania                       

Žiak má:  

opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry,  

vysvetliť jednoduchým spôsobom dôvod slávenia 

veľkonočných sviatkov,  

znázorniť s pomocou učiteľa a obrazov veľkonočný 

symbol, 

vysvetliť jednoducho zmysel slávenia nedele ako dňa 

Ježišovho zmŕtvychvstania. 

ENV - prejavovať úctu k živým aj k 

neživým súčastiam prírody, aktívne 

ich poznávať a ochraňovať, starať 

sa o prírodu, poznávať a ochraňovať 

svoje najbližšie životné prostredie 

 



 Žiak intuitívne vníma symbolickú reč legendy, 

rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych 

skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí 

navzájom, posudzovanie a ponižovanie, 

urážanie menej zdatných detí v oblasti 

intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, 

oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a 

žalovanie…), spontánne a samostatne hodnotí 

vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu 

páči/nepáči, čo je správne/ nesprávne, čo je 

dobré/zlé v rozsahu svojej detskej skúsenosti je 

pozorný voči morálnym konfliktom, je 

otvorený pre dobro, hľadá možnosti ako 

vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v 

triede, v kruhu kamarátov...) a realizuje ich, je 

otvorený pre diferencované vnímanie sveta, je 

otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať 

a rozvíjať v spoločenstve cirkvi 

 

5. Spoločenstvo lásky – počet hodín: 7 

Zoslanie Ducha Svätého 

Cirkev – Božia rodina 

sv. Juraj – odvaha, pomoc, dobro a zlo                       

Žiak má :  

reprodukovať pomocou učiteľa udalosti zoslania Ducha 

Svätého, 

reprodukovať modlitbu Sláva Otcu, 

vyjadriť slovne pocity pri konaní dobra, 

vymenovať niekoľko dobrých skutkov, ktoré mu 

preukázali spolužiaci, 

naplánovať si konkrétny dobrý skutok pre spolužiaka. 

 

OSR - objavovať hranice dobra a 

zla 

 

Prierezové témy – výchova : MUV - multikultúrna      MEV - mediálna      OSR - osobnostný a sociálny rozvoj      ENV - environmentálna      DOV - dopravná      

                                               OŽZ - ochrana života a zdravia     TPPV - tvorba a prezent. projektu   REV - regionálna      FIGA– národný štandard finančnej gramotnosti 

       VMR - výchova k manželstvu  a rodičovstvu 

 



 


