
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

 1 hodina týždenne,  33 hodín ročne /0hodín 

Spolu 33 hodín 

Ročník prvý 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – nižšie primárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. 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. 

 

2. CIELE PREDMETU  

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 k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a citov,  

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

seba i iných. 

 



3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Som na svete z lásky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vymenovať svoje odlišnosti od spolužia-

kov, 

 vyjadriť slovne poďakovanie a odprose-

nie, 

 formulovať spontánnu modlitbu poďako-

vania, 

 vymenovať z konkrétneho príbehu posta-

vy, ktoré konajú dobro, 

 rozlíšiť medzi dobrým a zlým správaním u 

seba a iných. 

 meno a jedinečnosť, 

 čo dokážem, 

 patrím do rodiny, 

 svet, v ktorom žijem. 

 

Rodina – ohnisko lásky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vymenovať tri pozitíva v rodine, 

 z reprodukovať modlitbu Otče náš, 

 naplánovať si konkrétny dobrý skutok pre 

členov rodiny. 

 komunikácia v rodine, 

 modlitba v rodine, 

 modlitba Otče náš. 

 

Dar lásky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 opísať dobrotu sv. Mikuláša, 

 prerozprávať s pomocou učiteľa biblické 

udalosti zvestovania a narodenia Ježiša, 

 z reprodukovať modlitbu Zdravas Mária, 

 nakresliť dva symboly Vianoc, 

 reprodukovať s pomocou učiteľa prvé roky 

života Ježiša. 

 sv. Mikuláš, 

 zvestovanie, návšteva Alžbety, 

 zmysel a hodnota daru, 

 narodenie Ježiša Krista. 

 

Moc života a lásky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairo-

vej dcéry, 

 vysvetliť jednoduchým spôsobom dôvod 

slávenia veľkonočných sviatkov, 

 znázorniť s pomocou učiteľa a obrazov 

veľkonočný symbol, 

 vysvetliť jednoducho zmysel slávenia 

nedele ako dňa Ježišovho zmŕtvych-

vstania. 

 život a smrť, 

 vzkriesenie Jairovej dcéry, 

 Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie 

Krista, 

 nedeľa – deň oslavy Ježišovho zmŕtvych-

vstania. 



 

Spoločenstvo lásky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 reprodukovať pomocou učiteľa udalosti 

zoslania Ducha Svätého, 

 zreprodukovať modlitbu Sláva Otcu, 

 vyjadriť slovne pocity pri konaní dobra, 

 vymenovať niekoľko dobrých skutkov, 

ktoré mu preukázali spolužiaci, 

 naplánovať si konkrétny dobrý skutok pre 

spolužiaka. 

 zoslanie Ducha Svätého, 

 Cirkev – Božia rodina, 

 sv. Juraj – odvaha, pomoc, dobro a zlo. 

 

 


