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                                          NÁBOŽENSKÁ  VÝCHOVÁ 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu na 1. stupni – 1. – 4. ročník  

Vzdelávacia oblasť: ISCED 1  

 

 

 

1. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU 
a. vnímanie a formovanie v človeku náboženské myslenie, svedomie,   získavanie a odovzdávanie informácií,  vyjadrovanie vlastných postojov, názorov,  pozitívne 

ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiaka 

b. využívanie všetkých kľúčových  kompetencií  (porozumenie: počúvanie, čítanie; pozitívny vzťah k sebe a iným, samostatný ústny prejav; písanie); zvládnutie 

základných pravidiel medziľudskej komunikácie 

c. rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú; 

d. nadobudnutie pozitívneho vzťahu k náboženskej výchove,  poznanie a chápanie života ľudí, kultúrne tradícií,  biblické posolstvá,  hodnota pravdy na základe 

biblických postáv, biblické dejiny, dejiny cirkvi, poslanie človeka v spoločnosti  

e. rozvoj sebadôvery žiakov, zodpovednosť za vlastné učenie sa, postupné prehlbovanie učiva v oblasti trojičnej Boh- Otec, Syn- Ježiš Kristus, Duch Svätý, osobné 

dejiny spásy 

 

2. ČASOVÁ DOTÁCIA 

      1. ročník:  1 hodina týždenne podľa ISCED 2 

2. ročník:  1 hodín týždenne  podľa ISCED 2 

3. ročník:  1 hodín týždenne  podľa ISCED 2 

4. ročník:  1 hodín týždenne  podľa ISCED 2 

 

Cieľ  hodiny: Cielená výchova k čnostiam, výchovný rast k plnej osobnej zrelosti- osobnostný rast 

 

3. DELENIE: na skupiny v rámci ročníku 

4. PRIEREZOVÉ TÉMY:   Multikultúrna výchova 

      Ochrana života a zdravia 

  Mediálna výchova 

 Enviromentálna výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Dopravná výchova 

 Regionálna a tradičná kultúra 

        

 



5. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY:          Prírodoveda 

                                                                       Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Informatika 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

 

6. POUŽÍVANÉ UČEBNÉ MATERIÁLY:  
1. ročník:          Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 1. ročník, pracovný zošit, biblické mapy, 

                         Sväté Písmo- Starý a Nový zákon, KKC, 

2. ročník:  Metodická príručka  katolíckeho náboženstvá pre 2. ročník, pracovný zošit, biblické mapy, 

                         Sväté Písmo- Starý a Nový zákon., KKC, 

3. ročník: Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 3. ročník, pracovný zošit, biblické mapy, 

                        Sväté Písmo- Starý a Nový zákon, učebnica náboženskej  výchovy pre3. Ročník, KKC, 

4. ročník:         Metodická príručka katolíckeho  náboženstvo pre  8. ročník, pracovný zošit, biblické mapy, 

                       Sväté Písmo- Starý a Nový zákon, učebnica náboženskej výchovy pre 4. ročník , KKC     

 

 

6. METÓDY/FORMY PRÁCE: individuálna, skupinová práca, práca vo dvojiciach, výklad; práca so Svätým Písmom, knihou,   

 

                 ŠkVP pre predmet NBK 1. ročník- Cesta lásky 
 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie TEM. CELOK Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Komunikačné kompetencie: 

Reaguje na prečítane texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Nadväzovať a viesť v skupine dialóg 

Jazykové kompetencie: žiak si 

uvedomuje korene,  

Prejavovať odvahu vo vyjadroaní 

Chápať obsah a zmysel počutého textu 

Interpersonálne kompetencie: 

Spoznávanie seba a svojích schopnosti 

Kresťanský zmysel slávenia sviatkov 

Budovanie vzťahov 

Oceňuje pravé hodnoty 

Vie rozoznať na modelových 

situáciach žiadúce i nežiadúce konanie 

v spoločnosti 

SOM NA SVETE 

Z LÁSKY 

 

Obsah: 

Meno 

a jedinečnosť 

Čo dokážem- 

ruky, nohy, zrak, 

sluch 

Patrím do rodiny 

Svet v ktorom 

žijem 

Multikultúrna 

výchova  
Spoznávanie 

počúteho slova 

a jeho odlišnosti 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

So žiakom 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Vyjadriť radosť zo 

života 

Vie sa správne 

prežehnať 

Rozlišiť dobro od 

zla 

Vymenovať 

najmenej tri dobré 

a tri zle skutky 

Sa starať o prírodu 

Slovne vyjadriť 

poďakovanie 

Ústne skúšanie 

Pracovná 

aktivita žiaka 

4                              



X. Komunikačné kompetencie:  

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Tvorivé myslenie 

Reaguje na prečítané texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Prejaviť radosť a vďačnosť 

Porozumenie čítanému textu: Žiak 

rozumie známym slovám, 

jednoduchým vetám;  

Zameria sa na pozitívne hodnoty 

Všeobecné kompetencie:            

Potreba dávania a prijímania  

 Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

Dorozumievanie sa pomocou 

symbolov,  súbor osobných modlitieb 

RODINA -

OHNISKO LÁSKY 

Obsah:  
Komunikácie 

v rodine 

Modlitba v rodine 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj., 

Priority 

v ľudskom živote  

Životné 

prostredie 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

 

 

 

 

Vie vysvetliť 

potrebu 

komunikácie 

Reprodukovať 

modlitbu Otče náš 

 

Definovať 

modlitbu ako 

rozhovor s Bohom 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

4  

 XI Komunikačné kompetencie:  

Žiak vie samostatne pracovať  

Aktívne a zo záujmom počúva 

Reprodukuje biblické posolstvo 

Rozvíja efektívne stratégie 

komunikácie 

Uvedomiť si potrebu  počúvania a 

porovnávať modlitby jednotlivých 

postáv biblických 

 

Počúvanie s porozumením:  žiak vie 

vybrať jednu z možností; 

 Žiak rozumie jednoduchým textom, 

vetám; vie doplniť výraz do textu, 

priradiť odpoveď k otázke;  

Rozumie neverbálnej komunikácií 

 

Všeobecné kompetencie: žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; uvedomiť si potrebu 

modlitby 

Objavuje hodnotu rodiny 

Otvorený pre dobro 

DAR LÁSKY Obsah:  
Legenda 

o kamennom srdci 

Zvestovanie – 

Návšteva Alžbety 

Zmysel a hodnota 

daru 

Narodenie Ježiša 

Multikultúrna 

výchová: 

Atmosféra 

Adventu 

a Vianoc 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

Osvojuje si 

kultivované 

správanie 

Pozitívny postoj 

k sebe a k iným 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Predstaviť vinu 

a odpustenie  

 

Biblické udalosti 

zvestovania 

a narodenia Ježiša 

 

Opísať narodenie 

Ježiša ako dar 

Boha človeku 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

      16  



XII. –I. Komunikačné kompetencie: 

Reaguje na prečítane texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Pozoruje kultúru písaného slova 

v iných vieroviznaní 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma princíp sociálneho zmieru 

a solidarity 

 

Čítanie  s porozumením:   
Žiak rozumie obsahu krátkeho 

biblického príbehu 

 

 

Všeobecné kompetencie: 

Žiak uplatňovať všeobecné vedomosti 

týkajúce sa geografických 

a kultúrnych reálií; 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

MOC ŽIVOTA A 

LÁSKY 

OBSAH: 

Metafora spánku 

a prebudenia 

v rozprávke 

Vzkriesenie 

Jairovej dcéry 

Prírodoveda: 

Pozná biblickú 

cestu do 

zasľubenej zeme 

 

Mediálna 

Výchova: 

Interpretuje 

a kritický hodnoti 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj:  
Rešpektuje 

zvláštností iných 

náboženstiev 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s Svätým 

Písmom 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

Rodina domov 

priateľst 

 

 

 

 

 

 

Vyjadriť úctu 

k iným 

nábožensteiev 

 

Rešpektovať 

slobodu 

vieroviznaní 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

21  

 Komunikačné kompetencie 

Kritický pohľad na kultúru života 

Kultúra komunikácie 

Starozákonná obeta- pascha, 

Posledná večera Pána v kruhu 

dvanástich apoštolov 

Vie byť otvorený pre dobro 

Byť pozorný voči spolužiakom 

 

Porozumenie čítanému textu:   žiak 

rozumie prečítanému textu,  

Prejav spevu a kreslenia 

Všeobecné kompetencie 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma potrebu dávania a prijímania 

Rozvíja individuálne a sociálne 

schopnosti 

SPOLOČENSTVO 

LÁSKY 

 

Obsah:  
Nedeľa 

Veľká Noc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoslanie Ducha 

Svätého 

Legenda o sv. 

Jurajovi  

Multikultúrna 

výchova: 

Bohoslužba 

slova 

a bohoslužba 

obety, 

Posledná večera 

a svätá omša 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj žiaka: 
Oosobná modlitba 

 

Prírodoveda: 

Zmeny v prírode 

Rastliny a semená 

Čas a jeho trvanie 

 

 

Mediálna 

výchová: 

Kritický hodnotí 

hovorený a písaný 

text 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

Projektová 

práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Reprodukuje 

udalosti zoslania 

Ducha Svätého 

Reprodukovať 

modlitbu Sláva 

Otcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazstvo dobra 

nad zlom 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

 

28  



 

                 ŠkVP pre predmet NBK 2. ročník- Cesta dôvery 
 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie TEM. CELOK Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Komunikačné kompetencie: 

Reaguje na prečítane texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Nadväzovať a viesť v skupine dialóg 

Jazykové kompetencie: žiak je 

otvorený pre tvorivé myslenie 

Prejavovať odvahu vo vyjadrovaní 

Chápať obsah a zmysel počutého textu 

Interpersonálne kompetencie: 

Spoznávanie seba a svojích schopnosti 

Kresťanský zmysel slávenia sviatkov 

Budovanie vzťahov 

Oceňuje pravé hodnoty 

Vie rozoznať na modelových 

situáciach žiadúce i nežiadúce konanie 

v spoločnosti 

BOH MI 

DÔVERUJE 

 

Obsah: 

Krása, účelnosť, 

Veľkoleposť 

prírody 

Svet- prejav 

dôvery Boha voči 

človeku 

Obraz Rajskej 

záhrady 

Výchova k úcte 

k životu 

a zodpovednosti 

k prírode 

Multikultúrna 

výchova  
Spoznávanie 

počúteho slova 

a jeho odlišnosti 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

So žiakom 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Vyjadriť radosť zo 

života 

Vie sa správne 

prežehnať 

Rozlišiť dobro od 

zla 

Vnímať stvorený 

svet ako prejav 

Božej lásky a 

starostlivosti 

Ústne skúšanie 

Pracovná 

aktivita žiaka 

4                              

X. Komunikačné kompetencie:  

Vlastnými slovami vie vyjadriť svoje 

vnútorne pocity 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Tvorivé myslenie 

Reaguje na prečítané texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Prejaviť radosť a vďačnosť 

Porozumenie čítanému textu: Žiak 

rozumie známym slovám, 

jednoduchým vetám;  

Zameria sa na pozitívne hodnoty 

Všeobecné kompetencie:            

Potreba dávania a prijímania  

 Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

Dorozumievanie sa pomocou 

symbolov,  súbor osobných modlitieb 

DÔVERUJEM 

BOHU 

Obsah:  
Abrahám 

Modlitba 

Boh a jeho meno 

Oslavujem Boha 

Sviatočný deň 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj., 

Buduje vzťahy 

dôvery 

Rozvíja 

sebareflexiu 

Priority 

v ľudskom živote  

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

Reprodukovať 

príbeh o 

Abrahámovi 

 

 

 

Vie vysvetliť 

potrebu 

komunikácie 

Reprodukovať 

modlitbu Otče náš 

 

 

 

 

 

Životný rytmus 

odpočinok a spánok 

 

Vie objaviť zmysel 

slávenia 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

4  



 XI Komunikačné kompetencie:  

Žiak vie samostatne pracovať  

Aktívne a zo záujmom počúva 

Reprodukuje biblické posolstvo 

Rozvíja efektívne stratégie 

komunikácie 

Uvedomiť si potrebu  počúvania a 

porovnávať modlitby jednotlivých 

postáv biblických 

 

Počúvanie s porozumením:  žiak vie 

vybrať jednu z možností; 

 Žiak rozumie jednoduchým textom, 

vetám; vie doplniť výraz do textu, 

priradiť odpoveď k otázke;  

Rozumie neverbálnej komunikácií 

 

Všeobecné kompetencie: žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; uvedomiť si potrebu 

modlitby 

Objavuje hodnotu rodiny 

Otvorený pre dobro 

DÔVERA V 

RODINE 

Obsah:  
Božie pozvanie do 

ľudskej rodiny 

Pozvanie do božej 

rodiny 

Rodina ako 

spoločenstvo 

Narušenie 

vzájomnej dôvery 

Multikultúrna 

výchová: 

Atmosféra 

Adventu 

a Vianoc 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

Osvojuje si 

kultivované 

správanie 

Pozitívny postoj 

k sebe a k iným 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Predstaviť vinu 

a odpustenie  

 

Vysvetliť jednotlivé 

krstné symboly 

Biblické udalosti 

zvestovania 

a narodenia Ježiša 

 

Formulovať 

modlitbu za 

rodičov 

Opísať narodenie 

Ježiša ako dar Boha 

človeku 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

      16  

XII. –I. Komunikačné kompetencie: 

Reaguje na prečítane texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Pozoruje kultúru písaného slova 

v iných vieroviznaní 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma princíp sociálneho zmieru 

a solidarity 

 

Čítanie  s porozumením:   
Žiak rozumie obsahu krátkeho 

biblického príbehu 

 

 

Všeobecné kompetencie: 

Žiak uplatňovať všeobecné vedomosti 

týkajúce sa geografických a kultúrnych 

reálií; 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

DÔVERUJEME SI 

NAVZÁJOM 

OBSAH: 

Citlivosť voči 

vyslovenému 

slovu 

Čisté srdce 

Osobný majetok 

Bohač a Lazar 

Prírodoveda: 

Pozná biblickú 

cestu do zasľubenej 

zeme 

 

Mediálna 

Výchova: 

Interpretuje 

a kritický hodnoti 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj:  
Rešpektuje 

zvláštností iných 

náboženstiev 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s Svätým 

Písmom 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Budovanie 

medziľudských 

vzťahov 

Skupinový projekt 

pomoci 

Rodina domov 

priateľstva 

 

 

 

Vyjadriť úctu 

k iným 

nábožensteiev 

 

Rešpektovať 

slobodu 

vieroviznaní 

 

Svetové 

náboženstvá 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

21  



 Komunikačné kompetencie 

Chápe zmysel počúteho textu a vie naň 

reagovať 

Rozumie neverbálnej komunikácií 

Kritický pohľad na kultúru života 

Kultúra komunikácie 

Starozákonná obeta- pascha, 

Posledná večera Pána v kruhu 

dvanástich apoštolov 

Vie byť otvorený pre dobro 

Byť pozorný voči spolužiakom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumenie čítanému textu:   žiak 

rozumie prečítanému textu,  

Prejav spevu a kreslenia 

Všeobecné kompetencie 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

Objavuje hodnotu odpustenia 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma potrebu dávania a prijímania 

Rozvíja individuálne a sociálne 

schopnosti 

DESATORO 

POZVANIE 

K SLOBODE A K 

DÔVERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVANIE NA 

HOSTINU 

Obsah:  
Uzatvorenie 

zmluvy na Sinaji 

Desatoro ako 

pravidlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova: 

Bohoslužba slova 

a bohoslužba 

obety, 

Posledná večera 

a svätá omša 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj žiaka: 
Oosobná modlitba 

 

Prírodoveda: 

Zmeny v prírode 

Rastliny a semená 

Čas a jeho trvanie 

 

 

Mediálna 

výchová: 

Vnímanie obrazov 

a symbolov 

Vníma posolstvo 

biblického textu 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

 

Reprodukovať 

Desatoro a príbeh o 

Mojžišovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodukuje 

udalosti zoslania 

Ducha Svätého 

 

 

 

 

Formulovať 

vlastnými slovami 

ľútosť 

 

Vyjadriť radosť z 

odpustenia 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

 

28  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 ŠkVP pre predmet NBK 3. ročník- Cesta viery 
 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie TEM. CELOK Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Komunikačné kompetencie: 

Reaguje na prečítane texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Nadväzovať a viesť v skupine dialóg, 

je schopný sa stíšiť 

Jazykové kompetencie: žiak je 

otvorený pre tvorivé myslenie 

Prejavovať odvahu vo vyjadrovaní 

Chápať obsah a zmysel počutého textu 

Interpersonálne kompetencie: 

Spoznávanie seba a svojích schopnosti 

Kresťanský zmysel slávenia sviatkov 

Budovanie vzťahov 

Oceňuje pravé hodnoty 

Vie rozoznať na modelových 

situáciach žiadúce i nežiadúce konanie 

v spoločnosti 

JEŽIŠ UČÍ 

O BOŽOM 

KRÁĽOVSTVE 

 

Obsah: 

Viera v Boha 

Biblické obrazy 

Boha 

Podobenstvo 

o horčičnom 

semienku 

Kstné sľuby 

Multikultúrna 

výchova  
Spoznávanie 

počúteho slova 

a jeho odlišnosti 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

So žiakom 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Vyjadriť radosť zo 

života 

 

Opísať obsah 

krstných sľubov 

 

Rozlišiť dobro od 

zla 

 

Ústne skúšanie 

Pracovná 

aktivita žiaka 

4                              

X. Komunikačné kompetencie:  

Vlastnými slovami vie vyjadriť svoje 

vnútorne pocity 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Tvorivé myslenie 

Reaguje na prečítané texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Prejaviť radosť a vďačnosť 

Porozumenie čítanému textu: Žiak 

rozumie známym slovám, 

jednoduchým vetám;  

Zameria sa na pozitívne hodnoty 

Všeobecné kompetencie:            

Potreba dávania a prijímania  

 Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

Dorozumievanie sa pomocou 

symbolov,  súbor osobných modlitieb 

JEŽIŠ 

UZDRAVUJE 

Obsah:  
Uzdravenie 

slepého 

Uzdravenie 

hluchonemého 

Uzdravenie 

človeka 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj., 

Buduje vzťahy 

dôvery 

Rozvíja 

sebareflexiu 

Priority 

v ľudskom živote  

 

Metódy:  

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

 

 

Reprodukovať 

biblický príbeh 

o uzdravení človeka 

 

 

 

Rozvoj mravného 

úsudku 

 

 

 

 

 

 

Životný rytmus 

odpočinok a spánok 

 

Vie objaviť zmysel 

slávenia 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

4  



výklad  

 XI Komunikačné kompetencie:  

Žiak vie samostatne pracovať  

Aktívne a zo záujmom počúva 

Reprodukuje biblické posolstvo 

Rozvíja efektívne stratégie 

komunikácie 

Uvedomiť si potrebu  počúvania a 

porovnávať modlitby jednotlivých 

postáv biblických 

Priebeh sviatosti zmierenia 

 

Počúvanie s porozumením:  žiak vie 

vybrať jednu z možností; 

 Žiak rozumie jednoduchým textom, 

vetám; vie doplniť výraz do textu, 

priradiť odpoveď k otázke;  

Rozumie neverbálnej komunikácií 

 

Všeobecné kompetencie: žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; uvedomiť si potrebu 

modlitby 

Objavuje hodnotu rodiny 

Otvorený pre dobro 

JEŽIŠ NÁM 

ODPÚŠŤA 

Obsah:  
Vina a hriech 

Ježiš v dome 

hriešníka 

Ježiš odovzdáva 

moc odpúšťať 

Sviatosť zmierenia 

Multikultúrna 

výchová: 

Atmosféra 

Adventu 

a Vianoc 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

Osvojuje si 

kultivované 

správanie 

Pozitívny postoj 

k sebe a k iným 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Predstaviť vinu 

a odpustenie  

 

Vysvetliť jednotlivé 

krstné symboly 

Biblické udalosti 

zvestovania 

a narodenia Ježiša 

Osvojiť si priebeh 

sviatosti zmierenia 

 

 

 

Opísať narodenie 

Ježiša ako dar Boha 

človeku 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

      16  

XII. –I. Komunikačné kompetencie: 

Reaguje na prečítane texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Pozoruje kultúru písaného slova 

v iných vieroviznaní 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma princíp sociálneho zmieru 

a solidarity 

Vnímať Desatora ako pomoc 

správneho nažívania medzi ľuďmi 

 

Čítanie  s porozumením:   
Žiak rozumie obsahu krátkeho 

biblického príbehu 

 

 

Všeobecné kompetencie: 

Žiak uplatňovať všeobecné vedomosti 

týkajúce sa geografických a kultúrnych 

reálií; 

JEŽIŠ NÁS 

OSLOBODZUJE 

OBSAH: 

Hriech a dôsledky 

hriechu 

Vianoce 

Pravidla života 

Prírodoveda: 

Putovanie mudrcov 

od východu 

Pozná biblickú 

cestu do zasľubenej 

zeme 

 

Mediálna 

Výchova: 

Interpretuje 

a kritický hodnoti 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj:  
Rešpektuje 

zvláštností iných 

náboženstiev 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s Svätým 

Písmom 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

Akceptovať 

Desatoro ako 

pravidlo pre dobrý 

život 

 

Skupinový projekt 

pomoci 

Rodina domov 

priateľstva 

 

Posudiť hriech ako 

stratu Božej 

blízskosti 

 

 

 

Vyjadriť úctu 

k iným 

nábožensteiev 

 

Rešpektovať 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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Žiak vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

dvojiciach, 

výklad 

slobodu 

vieroviznaní 

 

Svetové 

náboženstvá 

II,III,IV, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V, VI, 

Komunikačné kompetencie 

Chápe zmysel počúteho textu a vie naň 

reagovať 

Rozumie neverbálnej komunikácií 

Kritický pohľad na kultúru života 

Kultúra komunikácie 

Starozákonná obeta- pascha, 

Posledná večera Pána v kruhu 

dvanástich apoštolov 

Vie byť otvorený pre dobro 

Byť pozorný voči spolužiakom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumenie čítanému textu:   žiak 

rozumie prečítanému textu,  

Prejav spevu a kreslenia 

Všeobecné kompetencie 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

Objavuje hodnotu odpustenia 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma potrebu dávania a prijímania 

Rozvíja individuálne a sociálne 

schopnosti 

JEŽIŠ NÁS 

OSLOBODZUJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEŽIŠ NÁS 

POZÝVA  NA 

HOSTINU 

Obsah:  
Ježišova Smrť 

a zmŕtvych vstanie 

Židovská Pascha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obeta  

Kresťanská Veľká 

Noc 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova: 

Bohoslužba slova 

a bohoslužba 

obety, 

Posledná večera 

a svätá omša 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj žiaka: 
Oosobná modlitba 

 

Prírodoveda: 

Zmeny v prírode 

Rastliny a semená 

Čas a jeho trvanie 

 

 

Mediálna 

výchová: 

Vnímanie obrazov 

a symbolov 

Vníma posolstvo 

biblického textu 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Súvislosť medzi 

Poslednou večerou 

a sv. omšou 

 

Reprodukovať 

Desatoro a príbeh o 

Mojžišovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodukuje 

udalosti zoslania 

Ducha Svätého 

 

 

 

 

Formulovať 

vlastnými slovami 

ľútosť 

 

Vyjadriť radosť z 

odpustenia 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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                 ŠkVP pre predmet NBK- 4. ročník- Poznávanie pravdy 
 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie TEM. CELOK Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Komunikačné kompetencie: 

Vie vyjadriť slovami svoje vnútorné 

pocity 

Reaguje na prečítane texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Nadväzovať a viesť v skupine dialóg, 

je schopný sa stíšiť 

Jazykové kompetencie: žiak je 

otvorený pre tvorivé myslenie 

Prejavovať odvahu vo vyjadrovaní 

Chápať obsah a zmysel počutého textu 

Interpersonálne kompetencie: 

Spoznávanie seba a svojích schopnosti 

Kresťanský zmysel slávenia sviatkov 

Budovanie vzťahov 

Oceňuje pravé hodnoty 

Vie rozoznať na modelových 

situáciach žiadúce i nežiadúce konanie 

v spoločnosti 

CESTA NÁDEJE 

 

Obsah: 

Cesta k sebe 

Cesta k druhým 

Cesta k svetu 

Cesta k Bohu 

Multikultúrna 

výchova : 

Jedinečnosť  

Spoznávanie 

počúteho slova 

a jeho odlišnosti 

Metódy: 

Práca s 

fotografiou 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

So žiakom 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Vyjadriť radosť zo 

života 

Biblický príbeh 

o Noemovej Arche 

Objaviť cestu 

nádeje k Bohu 

 

Rozlišiť dobro od 

zla 

 Biblicky príbeh 

Božej blízskosti 

Ústne skúšanie 

Pracovná 

aktivita žiaka 

4                              

X. Komunikačné kompetencie:  

Vlastnými slovami vie vyjadriť svoje 

vnútorne pocity 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Tvorivé myslenie 

Reaguje na prečítané texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Prejaviť radosť a vďačnosť 

Porozumenie čítanému textu: Žiak 

rozumie známym slovám, 

jednoduchým vetám;  

Zameria sa na pozitívne hodnoty 

Všeobecné kompetencie:            

Potreba dávania a prijímania  

 Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

Dorozumievanie sa pomocou 

symbolov,  súbor osobných modlitieb 

BIBLIA- SLOVO O 

NÁDEJÍ 

Obsah:  
Biblia kniha kníh 

Biblické postavy 

Biblické posolstvo 

nádeje 

Ježiš ohlasuje 

Božie Kráľovstvo 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj., 

Božie 

Kráľovstvo 

Rozvíja 

sebareflexiu 

Priority 

v ľudskom živote  

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

Základné delenie 

Biblie 

 

Biblické príbehy 

o Jánovi Krstiteľovi 

 

Ježišové uzdravenia 

 

Reprodukovať 

biblický príbeh 

o uzdravení 

 

 

 

Rozvoj mravného 

úsudku 

 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

4  



dvojiciach, 

výklad 

Životný rytmus 

odpočinok a spánok 

 

Vie objaviť zmysel 

slávenia 

 

 

 XI Komunikačné kompetencie:  

Žiak vie samostatne pracovať  

Aktívne a zo záujmom počúva 

Reprodukuje biblické posolstvo 

Rozvíja efektívne stratégie 

komunikácie 

Uvedomiť si potrebu  počúvania a 

porovnávať modlitby jednotlivých 

postáv biblických 

Priebeh sviatosti zmierenia 

 

Počúvanie s porozumením:  žiak vie 

vybrať jednu z možností; 

 Žiak rozumie jednoduchým textom, 

vetám; vie doplniť výraz do textu, 

priradiť odpoveď k otázke;  

Rozumie neverbálnej komunikácií 

 

Všeobecné kompetencie: žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; uvedomiť si potrebu 

modlitby 

Objavuje hodnotu rodiny 

Otvorený pre dobro 

NÁDEJ 

PRESAHUJÚCA 

SMRŤ 

Obsah:  
Skúsenosť strachu, 

dôvery a nádeje 

Bože, kde si 

Vzkriesenie 

Lazara 

Ježiš- silnejší ako 

smrť 

Sviatosť 

pomazania 

chorých  

Multikultúrna 

výchová: 

Atmosféra 

Adventu 

a Vianoc 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

Osvojuje si 

kultivované 

správanie 

Pozitívny postoj 

k sebe a k iným 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Biblický príbeh 

o vzkriesení Lazara 

Sviatosť zmierenia 

Eucharistie 

 

Vysvetliť jednotlivé 

krstné symboly 

Biblické udalosti 

zvestovania 

a narodenia Ježiša 

Osvojiť si priebeh 

sviatosti zmierenia 

 

 

 

Opísať narodenie 

Ježiša ako dar Boha 

človeku 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

      16  

XII. –I. Komunikačné kompetencie: 

Reaguje na prečítane texty a používa 

ich na rôzne ciele 

Pozoruje kultúru písaného slova 

v iných vieroviznaní 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma princíp sociálneho zmieru 

a solidarity 

Vnímať Desatora ako pomoc 

správneho nažívania medzi ľuďmi 

 

Čítanie  s porozumením:   
Žiak rozumie obsahu krátkeho 

biblického príbehu 

 

 

Všeobecné kompetencie: 

 OBSAH: 

Ježiš učiteľ lásky a 

pokoja 

Vianoce 

Pravidla života 

Starozákonný Jób 

Prírodoveda: 

Putovanie mudrcov 

od východu 

Pozná biblickú 

cestu do zasľubenej 

zeme 

 

Mediálna 

Výchova: 

Mapa zasľúbenej 

zeme 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj: 

Izraelský národ vo 

Svätej zemi  

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s Svätým 

Písmom 

 

 

Formy: 

Akceptovať 

Desatoro ako 

pravidlo pre dobrý 

život 

 

Postoj empatie 

k ľudskému 

utrpeniu 

 

Posúdiť hriech ako 

stratu Božej 

blízskosti 

 

 

 

Postoj nádeje 

v živote biblických 

postáv 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

21  



Žiak uplatňovať všeobecné vedomosti 

týkajúce sa geografických a kultúrnych 

reálií; 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

Rešpektovať 

slobodu 

vierovyznaní 

 

 

II,III,IV, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V, VI, 

Komunikačné kompetencie 

Potreba tvorivého učenia 

Chápe zmysel počúteho textu a vie naň 

reagovať 

Rozumie neverbálnej komunikácií 

Kritický pohľad na kultúru života 

Kultúra komunikácie 

Starozákonná obeta- pascha, 

Posledná večera Pána v kruhu 

dvanástich apoštolov 

Vie byť otvorený pre dobro 

Byť pozorný voči spolužiakom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumenie čítanému textu:   žiak 

rozumie prečítanému textu,  

Prejav spevu a kreslenia 

Všeobecné kompetencie 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

Objavuje hodnotu odpustenia 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma potrebu dávania a prijímania 

Rozvíja individuálne a sociálne 

schopnosti 

SVEDECTVO 

NÁDEJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:  
Rôzne veže 

v jednom meste 

Kresťanské Cirkvi 

v našej krajine 

Miesta spoločného 

slávenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostolné veže 

v našom meste 

Kresťan- nositeľ 

Krista 

Kresťania- nádej 

pre svet 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova: 

Bohoslužba slova 

a bohoslužba 

obety, 

Posledná večera 

a svätá omša 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj žiaka: 
Učí sa tolerancie 

Krása 

kresťanských 

stavieb 

 

Prírodoveda: 

Zmeny v prírode 

Rastliny a semená 

Krása 

kresťanských 

stavieb 

 

 

Mediálna 

výchová: 

Vnímanie obrazov 

a symbolov 

Vníma posolstvo 

biblického textu 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Súvislosť medzi 

Poslednou večerou 

a sv. omšou 

 

Reprodukovať 

Desatoro a príbeh o 

Mojžišovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodukuje 

udalosti zoslania 

Ducha Svätého 

 

 

 

 

Formulovať 

vlastnými slovami 

ľútosť 

Osvojiť si postoj 

tolerancie, 

vzájomnej dôvery 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA  

Zásady hodnotenia na hodinách náboženskej výchovy 

1. Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2.   Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3.   Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

4.   Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku. 

5.   Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

6.   V priebehu jedného vyučovacieho dňa môže byť len jedna veľká písomná práca. 

7.   Obmedzenie v bode 6 sa nevzťahuje na malé písomné práce. 

8.   Veľké písomné práce je vyučujúci povinný oznámiť žiakom vopred. 

9.   Táto povinnosť, vyplývajúca z bodu 8 sa nevzťahuje na malé písomné práce.  Je na rozhodnutí učiteľa, či malú písomnú prácu vopred oznámi alebo nie 

 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 
 

 

 

Vypracoval Mgr. Jozef Juriga  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


