
ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA HALIČSKÁ CESTA 1191/8, 984 03  LUČENEC 

 

                                        NÁBOŢENSKÁ  VÝCHOVÁ 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu na 2. stupni – 5. – 8. ročník  

Vzdelávacia oblasť: ISCED 2  

 

 

 

1. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU 
a. Interpretovať posolstvo biblického príbehu,  vnímanie a osvojenie si jazyka  k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných 

postojov, názorov, ţelaní; 

b. vyuţívanie všetkých kľúčových komunikačných jazykových kompetencií  (porozumenie: počúvanie, čítanie; hovorenie: , samostatný ústny prejav; 

písanie); zvládnutie základných pravidiel medziľudskej komunikácie  

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

d. nadobudnutie pozitívneho vzťahu k náboţenskej výchove , poznanie a chápanie ţivota ľudí,  tradície,  uplatňuje a porovnáva geografické a kultúrne 

tradície, reflektovať zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov ;  

e. rozvoj sebadôvery ţiakov, zodpovednosti za vlastné učenie sa a zmyslu učenia sa náboţenskej výchovy 

 

 

2. ČASOVÁ DOTÁCIA 

      5. ročník:  1 hodina týţdenne  podľa ISCED 2 

6. ročník:  1 hodina týţdenne  podľa ISCED 2 

7. ročník:  1 hodina týţdenne  podľa ISCED 2 

8. ročník:  1 hodina týţdenne  podľa ISCED 2 

 

Cieľ  hodiny: Poznať hodnotu pravdy 

 

 

3. DELENIE: na skupiny v rámci ročníku 

 



4. PRIEREZOVÉ TÉMY:   Multikultúrna výchova 

      Ochrana ţivota a zdravia 

  Mediálna výchova 

 Enviromentálna výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Dopravná výchova 

 Regionálna a tradičná kultúra 

       Tvorba projektu  

 

5. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY:  Geografia 

Biológia 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Informatika 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

Dejepis 

6. POUŢÍVANÉ UČEBNÉ MATERIÁLY: 

5. ročník:         Metodická príručka katolíckeho náboženstvá pre 5. Ročník základných škôl, pracovný zošit, 

                        Sväté Písmo- Starý a Nový zákon, biblické mapy, KKC, 
6.ročník:  Metodická  príručka katolíckeho náboženstva pre  6. Ročník  základných  škôl, pracovný zošit, 

                          Sväté  Písmo- Starý a Nový  zákon, biblické mapy, KKC,  

7.ročník: Metodická  príručka  katolíckeho náboženstvá  pre 7. Ročník základných  škôl, pracovný zošit, 

                          Sväté Písmo- Starý a Nový zákon, biblické mapy, učebnica náboženskej výchovy, KKC, 

8.ročník: Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 8. Ročník základných škôl, pracovný zošit, 

                        Sväté Písmo- Starý a Nový zákon, biblické  mapy, učebnica náboženskej výchovy, KKC, 

 

 

7. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY:  učebňa výpočtovej techniky;  

 

 

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

 



                 ŠkVP pre predmet NBK 5. ročník- Poznávanie cez dialóg 
 

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: 

Ţiak si uvedomuje význam 

a potrebu správneho a slušného 

vyjadrovania, zlepšenia 

komunikácie, význam a potreba 

písma a jazyka 

Jazykové kompetencie: ţiak si 

uvedomuje korene, tradíciu 

a historický význam písma 

BOH HOVORÍ K 

ČLOVEKU 

 

Obsah: 

Úvod do Svätého 

písma, Evanjelia, 

Misia sv. Cyrila a 

Metoda 

Multikultúrna 

výchova  
Rozvoj 

zručnosti vo 

vyhľadávaní 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

pracovná aktivita 

ţiaka) 

Ústne 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

4                              

X. Komunikačné kompetencie:  

Uvedomiť si potrebu čítania 

Svätého Písma, formovať návyk 

pravidelného čítania 

Porozumenie čítanému textu: 
Ţiak rozumie známym slovám, 

jednoduchým vetám;  

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

DIALÓG 

BOHA A 

ČLOVEKA 

Obsah:  
Integrovať do 

svojho ţivota 

dôverný dialóg 

s Bohom v 

modlitbe 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Modlitba za 

kňazov 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

Slovná zásoba 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné skúšanie: 

malé písomné  

pracovná aktivita 

ţiaka) 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

4  



si moţnosti svojho rozvoja; 

Dorozumievanie sa pomocou 

symbolov,  súbor osobných 

modlitieb 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 XI Komunikačné kompetencie:  

Ţiak vie samostatne pracovať so 

Svätým Písmom, samostatne 

vyhľadávať texty a legendy o 

svätých 

Uvedomiť si potrebu čítania, 

porovnávať modlitby jednotlivých 

postáv biblických 

b. Samostatný ústny prejav – 

dialóg:   ţiak vie poloţiť otázku 

a dať na ňu odpoveď; vie viesť 

jednoduchý dialóg k známej téme;  

Počúvanie s porozumením:  ţiak 

vie vybrať jednu z moţností; 

Čítanie s porozumením: Ţiak 

rozumie jednoduchým textom, 

vetám; vie doplniť výraz do textu, 

priradiť odpoveď k otázke; má 

zručnosť vo vyhľadávaní podľa 

súradníc 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si moţnosti svojho rozvoja; 

uvedomiť si potrebu modlitby 

MOJA 

MODLITBA 

Obsah:  
Modlitba 

svätých, druhy 

modlitby, svätý 

František 

Hudobná 

výchova 

zaspievať 

pieseň 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

Obľúbené 

a neobľúbené 

činnosti 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné skúšanie: 

malé písomné 

práce a pracovná 

aktivita ţiaka) 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

      16  



XII. –I. Komunikačné kompetencie: 

Samostatný ústny prejav – 

monológ:  Ţiak vie  vyuţívať 

jednoduché frázy a jednoduchými 

vetami sa  a svoju rodinu predstaviť 

(meno, bydlisko, vek, pohlavie); 

Ţiak vie vyjadriť, čo rád robí, vie 

opísať svoju izbu; 

Čítanie  s porozumením:   
Ţiak rozumie obsahu krátkeho listu; 

Počúvanie s porozumením: ţiak 

vie vybrať správnu a nesprávnu 

moţnosť;  

Písanie: Ţiak pozná stratégiu 

písania listu a  jednoduchý list 

napíše; dokáţe vyplniť jednoduché 

registračné formuláre s osobnými 

údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

napíše list v MS Word, 

dodrţiavajúc potrebnú formálnu 

úpravu; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie: 

Ţiak uplatňovať všeobecné 

vedomosti týkajúce sa 

geografických a kultúrnych reálií; 

Ţiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; 

NÁŠ DIALÓG S 

BOHOM 

Obsah: 

Rodokmeň;  

Mapa Nemecka;  

Vizitka ţiaka;  

Bývanie (detská 

izba, zariadenie 

bytu); Obrázkový 

list;  

Pieseň Wide-

Wide-Wenne; 

Gramatika: 

Slovesá:  3. 

osoba  Pl.; 

Osobné zámená: 

3. osoba Pl.; 

Určitý a neurčitý 

člen  v N; 

Zápor kein- v N; 

Privlastňovacie 

zámeno mein-

/dein-; 

Predloţka von; 

Syntax: 

Inverzia 

Opytovacia veta 

s wo? Wie? 

Štylistika: 

List 

Geografia 

poznať Nemecko, 

orientácia na 

mape, ukázať 

hlavné mesto 

a najdôleţitejšie 

mestá; 

 

Hudobná 

výchova 

zaspievať pieseň; 

 

Informatika: 

List napísaný 

v MS Word; 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: rodinné 

vzťahy; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné skúšanie: 

malé písomné 

práce a písomná 

práca z lekcie, 

pracovná aktivita 

ţiaka) 

 

1. písomná práca: 

List 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

21  



II.-III.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.V.VI 

Komunikačné kompetencie 

Starozákonná obeta- pascha, 

Posledná večera Pána v kruhu 

dvanástich apoštolov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumenie čítanému textu: 
detailne porozumie textu –  ţiak 

rozumie prečítanému textu, robí 

výklad podľa zadaných súradníc vo 

Svätom Písme 

Všeobecné kompetencie 

Ţiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; 

Ţiak vyuţíva IKT technológie: 

ţiak vie samostatne vyhľadávať 

biblické postavy, biblicke príbehy, 

Sviatky a liturgické slávenia 

OBETA 

BOŢIEHO 

ĽUDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALÓG CEZ 

SLUŢBU 

SLUŢBA 

MODLITBOU 

 

Obsah:  
Obeta Jeţiša 

Krista, 

Nebeský Pelikán 

Kresťanská 

Veľká Noc, 

Modlitba za 

ţivých a mŕtvych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretácia 

modlitby 

Význam sviatosti 

Hodnota 

modlitby 

Multikultúrna 

výchova: 

Bohosluţba 

slova 

a bohosluţba 

obety, 

Posledná večera 

a svätá omša 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj ţiaka: 
Osobný ţalm 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

Projektová 

práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné skúšanie: 

malé písomné 

práce a  pracovná 

aktivita ţiaka) 

Ţiak pozná hostiu 

Vymenuje tri 

stupne kňazstva 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

 

 

28  



 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA  

Zásady hodnotenia na hodinách náboţenskej výchovy 

1. Hodnotenie ţiaka 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 ţiakov na začiatku školského roku. 

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

6.   V priebehu jedného vyučovacieho dňa môţe 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 ţiakom 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 

 

ŠkVP pre predmet Náboţenská výchova pre 6. 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: 

Vyjadruje svoje myšlienky 

Vie vyberať a triediť informácie 

z médii 

 Nachádza zmysel slova alebo 

výrazu 

Sociálne kompetencie: 

Reflektuje zásady pravdy pre 

správne fungovanie medziľudských 

vzťahov 

 

PRAVDA AKO 

HODNOTA 

 

Obsah: 

Potreba pravdy 

Jakub a Ezau 

Pravda v etike, 

média 

8.Boţie 

prikázanie 

 

Multikultúrna 

výchova  
Je schopný 

samostatnej 

reflexie 

o pozitívnom 

a negatínom 

vplyve médií 

Kritické 

myslenie 

hľadanie pravdy 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

 Ústne 
skúšanie 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

4                              



ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 Komunikačné kompetencie:  

Ţiak si uvedomuje moţnosť 

manipulácie slovom a jej rizika 

Chápe hodnotu vypovedáneho slova 

Vyjadruje svoje myšlienky 

Osobnostné kompetencie: 
Objavenie zmyslu pravdy 

Rozlíši pravdu od klamstva 

Spravodlivosť 

Existencionálne: 

Objavuje hodnotu pravdy vo 

svojom osobnom ţivote 

a v medziľudských vzťahoch 

Je otvorený pre ţivot v pravde 

 Obsah:  
Pevný ako 

kameň 

Sila slova 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

4  

X. - XI Komunikačné kompetencie:  

Vie jednoducho vysvetliť 

symbolickú obraznú reč o mýtoch 

Správa sa ohľaduplne, pozorne 

a tolerantne 

 

Sociálne kompetencie: 

HĽADANIE 

PRAVDY 

O SVETE 

Obsah:  
Cesty hľadania 

pravdy 

Mýtický obraz 

sveta 

Evolučná teória 

Biblický obraz 

Hudobná 

výchova 

zaspievať 

pieseň 

 

Osobnostný 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

 Ţiak vie opísať 

a prerozprávať 

biblický príbeh 

Jednoduchý 

a symbolícký 

obraz stvorenia 

sveta 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

      16  



Dokáţe vytvoríť projekt na pomoc 

znečistenej prírode 

 

Občianské kompetencie: 

Účinne sa zapája do diskusie, 

vhodne argumentuje 

Má pozitívny vzťah k zvereným 

veciam 

Vníma človeka ako súčasť prírody 

stvorenia sveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek sa pýta 

 

Oslava tvorcu 

 

Ekologické 

problémy 

a sociálny 

rozvoj: 

Obľúbené 

a neobľúbené 

činnosti 

 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Porovnáva´t 

staroveké mýty 

aktivita ţiaka 

XII. – 

I. - 

II. 

Komunikačné kompetencie: 

Je schopný vyjadrovať sa 

a porovnávať 

Vie vyjadriť svoje pocity 

Vníma obrazy a symboly 

Kritický hodnotí myšlienky  

Čítanie  s porozumením:   
Ţiak rozumie obsahu krátkeho 

biblického príbehu 

 

Osobnostné kompetencie: 

Má pozitiívny vzťah k sebe 

A k iným 

Dokáţe hodnotiť dopad svojích 

emócií 

 

Kultúrne kompetencie: 

Pozorne vníma symbolické 

vyjadrovanie v mýtoch 

prostredníctvom obraznej reči 

HĽADANIE PRAVDY 

O SBE 

Obsah: 

Pôvod človeka 

Biblický obraz 

stvorenia sveta 

Pád človeka 

Hranice človeka- 

svedome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

Vie nájsť na 

mape svätú zem- 

miesto narodenia 

Jeţiša 

 

Hudobná 

výchova 

zaspievať pieseň; 

 

Informatika: 

Ţivotopis svätých 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: rodinné 

vzťahy; 

Vzťahy 

v školskom 

kolektíve 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

Vysvetliť hodnotu 

kaţdého človeka 

Určiť osobné 

prekáţky pri 

hľadani pravdy 

 

Existencia zákona 

vo svedomí 

 

Porovnať biblický 

príbeh o páde 

človeka a jeho 

dôsledky 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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Existenciálne kompetencie: 

Dokáţe si uvedomiť jedinečnosť 

a svoju hodnotu, ale aj hodnotu 

kaţdého človeka 

 

 

 

 

Mám hodnotu 

 

Človek v raji 

 

Pokrivené 

zrkadlo 

 

To nie ja, to on 

to ona 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

III. – 

IV. – 

V. – 

VI.  

Komunikačné kompetencie: 

zameria sa na konkrétne prejavy 

správania sa 

upevńovanie medziľudských 

vzťahoch 

 

 

 

Občianské kompetencie: 

Je schopný vytvárať vzťahy 

prostredníctvom pravdivej 

komunikácie s inými ľuďmi 

 

 

Počúvanie s porozumením:  Ţiak 

vie určiť správne poradie; vybrať 

správnu moţnosť; selektívne vybrať 

správnu moţnosť; 

 

Sociálne kompetencie: 

Vyjadri svoj názor bez toho, aby 

uráţal a opovrhoval názorom 

druhých 

 

 

 

 

Kultúrne kompetencie: 

Všíma si kultúrne a náboţenské 

prejavy 

Je tolerantny a empaticky 

OHLASOVATELIA 

PRAVDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONAŤ 

V PRAVDE 

Obsah:  
Prorok Eechiel, 

Jeţiš učiteľ 

pravdy-Mt, 5. 37 

Jeţiš učí 

v podobenstvách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovednosť za 

druhých 

Skutky lásky 

skutky 

milosrdenstva 

Sociálny hriech 

Riešenie 

problemovej 

úlohy- príbeh 

s mravnou 

dilémou 

 

 

 

Projekt pomoci 

iným 

Pravidla pre 

správny ţivot 

Multikultúrna 

výchova: 

Vníma hodnotu 

kaţdého 

človeka 

Rozvíja 

pravdivú 

komunikáciu v 

rodine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj ţiaka:  

Schopnosť 

vytvárania 

vzťahov 

v kolektíve 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

Projektová 

práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Vymenovať aspoň 

dvoch 

ohlasovateľov 

pravdy 

Jednoducho 

opísať ţivot 

svätého Petra  

a Štefana 

 

 

 

 

 

 

 

Definovať 

sociálny hriech 

Prispieva 

v diskusii 

v kolektíve 

o význame dobra 

a zla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA NÁBOŢENSKEJ VÝCHOVÝ 

Zásady hodnotenia na hodinách náboţenskej výchovy: 

1.   Hodnotenie ţiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2.   Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti  

3.   Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

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

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

6.   V priebehu jedného vyučovacieho dňa môţe 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 ţiakom vopred. 

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

 

                 ŠkVP pre predmet NBK 7. ročník-  Sloboda  človeka 
 

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 pouţíva ich na rôzne ciele 

Prehlbuje vzťah medzi verbálnou 

a neverbálnou komunikáciou 

Ţiak si uvedomuje význam 

a potrebu správneho a slušného 

vyjadrovania, zlepšenia 

komunikácie, význam a potreba 

písma a jazyka 

Jazykové kompetencie: ţiak si 

uvedomuje korene, tradíciu 

a historický význam písma 

Interpersonálne kompetencie: 

SLOBODA 

ČLOVEKA 

 

Obsah: 

Chápanie 

slobody 

Povolanie 

k slobode 

Otroctvo človeka 

Závislosti 

Exodus- cesta 

k slobode 

Hranica- slobody 

desatoro 

Multikultúrna 

výchova  
Rozvoj 

zručnosti vo 

vyhľadávaní 

textov v SP 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Posúdiť potrebu 

Boţieho zákona 

v ţivote 

Vymenovať 

dôsledky 

prvotného hriechu 

Definovať 

svedomie  

Ústne 
skúšanie 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

4                              



Oceňuje pravé hodnoty 

Vie rozoznať na modelových 

situáciach ţiadúce i neţiadúce 

konanie v spoločnosti 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

X. Komunikačné kompetencie:  

Reaguje na prečítané texty 

a pouţíva ich na rôzne ciele 

Uvedomiť si potrebu čítania 

Svätého Písma, formovať návyk 

pravidelného čítania 

Porozumenie čítanému textu: 
Ţiak rozumie známym slovám, 

jednoduchým vetám;  

Zameria sa na pozitívne hodnoty 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si moţnosti svojho rozvoja; 

Dorozumievanie sa pomocou 

symbolov,  súbor osobných 

modlitieb 

SLOBODA A 

ROZHODNUTIA 

Obsah:  
Slobodné 

rozhodnutie 

Sloboda 

a zodpovednosť 

Riešenie 

problémovej 

situácie 

Princípy 

rozhodovania 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj., 

Priority 

v ľudskom 

ţivote  

Princíp 

kresťanskej 

etiky 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Vysvetliť vývoj 

svedomia 

z pohľadu vývoja 

človeka 

Posudiť hodnotu 

spravodlivosti vo 

svete  

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

4  

 XI Komunikačné kompetencie:  

Ţiak vie samostatne pracovať so 

Svätým Písmom, samostatne 

vyhľadávať texty a legendy 

o svätých 

Rozvíja efektívne stratégie 

komunikácie 

BOH 

OSLOBODZUJE 

ČLOVEKA 

Obsah:  
Vina 

a odpustenie vo 

svetle 

prirodzenej 

morálky 

Kresťanský 

Multikultúrna 

výchová: 

Sociálne vzťahy 

Komunikácia 

v beţných 

a vypätých 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

Predstaviť vinu 

a odpustenie vo 

svetle prirodzenej 

morálky 

Opisať sviatosť 

zmierenia 

Osvojiť si 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

      16  



Uvedomiť si potrebu čítania, 

porovnávať modlitby jednotlivých 

postáv biblických 

 

Počúvanie s porozumením:  ţiak 

vie vybrať jednu z moţností; 

Čítanie s porozumením: Ţiak 

rozumie jednoduchým textom, 

vetám; vie doplniť výraz do textu, 

priradiť odpoveď k otázke; má 

zručnosť vo vyhľadávaní podľa 

súradníc 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si moţnosti svojho rozvoja; 

uvedomiť si potrebu modlitby 

pohľad na vinu 

a odpustenie 

Kristus 

oslobodzuje 

situáciach 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

Osvojuje si 

kultivované 

správanie 

Pozitívny postoj 

k sebe a k iným 

 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

kresťanský 

pohľad na vinu 

a odpustenie 

aktivita ţiaka 

XII. –I. Komunikačné kompetencie: 

Reaguje na prečítane texty 

a pouţíva ich na rôzne ciele 

Pozoruje kultúru písaného slova 

v iných vieroviznaní 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma princíp sociálneho zmieru 

a solidarity 

 

Čítanie  s porozumením:   
Ţiak rozumie obsahu krátkeho 

biblického príbehu 

 

 

Všeobecné kompetencie: 

Ţiak uplatňovať všeobecné 

vedomosti týkajúce sa 

geografických a kultúrnych reálií; 

Ţiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; 

REŠPEKTOVANIE 

VIEROVIZNANÍ 

OBSAH: 

Rešpektovanie 

inakosti 

Rozdelenie 

Sveta podľa 

kultúr 

Rozdelenie cesty 

hľadania Boha 

Putovanie po 

ceste predkov 

Geografia 

Pozná biblickú 

cestu do 

zasľubenej zeme 

 

Mediálna 

Výchova: 

Interpretuje 

a kritický hodnoti 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj:  
Rešpektuje 

zvláštností iných 

náboţenstiev 

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 

Vymenovať 

základné 

monoteistické 

náboţenstvá 

 

Základné znaky 

svetových 

náboţenstiev 

 

Vyjadriť úctu 

k iným 

náboţensteiev 

 

Rešpektovať 

slobodu 

vieroviznaní 

 

Svetové 

náboţenstvá 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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II.-III.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.V.VI 

Komunikačné kompetencie 

Starozákonná obeta- pascha, 

Posledná večera Pána v kruhu 

dvanástich apoštolov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumenie čítanému textu:   
ţiak rozumie prečítanému textu, 

robí výklad podľa zadaných 

súradníc vo Svätom Písme 

Všeobecné kompetencie 

Ţiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Rozvíja individuálne a sociálne 

schopnosti 

LÁSKA AKO 

PRINCÍP 

SLOBODY 

 

Obsah:  
Sloboda a vzťah 

k autoritám 

Láska ako cesta 

k slobode  

Sloboda 

a prosociálne 

správanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierarchia 

Blahoslavenstvá 

Angaţovanosť 

v rodine, cirkvi a 

spoločnosti 

Multikultúrna 

výchova: 

Bohosluţba 

slova 

a bohosluţba 

obety, 

Posledná večera 

a svätá omša 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj ţiaka: 
Osobný ţalm 

 

 

 

 

 

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 

ţiackych prác 

Projektová 

práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Cirkevné členenie 

a hierarchia cirkvi 

 

Vymenovať 

diecézy na 

Slovensku 

a biskupov 

 

Hranice osobnej 

slobody 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA  

Zásady hodnotenia na hodinách náboţenskej výchovy 

1. Hodnotenie ţiaka 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 ţiakov na začiatku školského roku. 

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

6.   V priebehu jedného vyučovacieho dňa môţe 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 ţiakom 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 

 

 

                 ŠkVP pre predmet NBK 8. ročník- Dôstojnosť človeka 
 

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 pouţíva ich na rôzne ciele 

Komunikácia so svedomím 

Prehlbuje vzťah medzi verbálnou 

a neverbálnou komunikáciou 

Ţiak si uvedomuje význam 

a potrebu správneho a slušného 

vyjadrovania, zlepšenia 

komunikácie, význam a potreba 

písma a jazyka 

Jazykové kompetencie: ţiak si 

uvedomuje korene, tradíciu 

a historický význam písma 

Interpersonálne kompetencie: 

Budovanie vzťahov 

KTO SOM 

 

Obsah: 

Človek vo svetle 

viery a Svätého 

Písma 

Odkryvanie 

Boţieho obrazu 

Úcta k človeku 

Úcta k pohlaviu 

Multikultúrna 

výchova  
Rozvoj 

zručnosti vo 

vyhľadávaní 

textov v SP 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

Posúdiť potrebu  

Sväté písmo- 

rozdelenie 

Dôstojnosť muţa 

a ţeny  

Boţieho zákona 

v ţivote 

Vymenovať 

dôsledky 

prvotného hriechu 

Definovať 

svedomie  

Ústne 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

4                              



Oceňuje pravé hodnoty 

Vie rozoznať na modelových 

situáciach ţiadúce i neţiadúce 

konanie v spoločnosti 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

X. Komunikačné kompetencie:  

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Tvorivé myslenie 

Reaguje na prečítané texty 

a pouţíva ich na rôzne ciele 

Uvedomiť si potrebu čítania 

Svätého Písma, formovať návyk 

pravidelného čítania 

Porozumenie čítanému textu: 
Ţiak rozumie známym slovám, 

jednoduchým vetám;  

Zameria sa na pozitívne hodnoty 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si moţnosti svojho rozvoja; 

Dorozumievanie sa pomocou 

symbolov,  súbor osobných 

modlitieb 

KTO JE 

ČLOVEK 

Obsah:  
Sebaúcta 

Typy inteligencie 

Zákon lásky 

podobenstvá 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj., 

Priority 

v ľudskom 

ţivote  

Princíp 

kresťanskej 

etiky 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Vysvetliť vývoj 

svedomia 

z pohľadu vývoja 

človeka 

7 hl. hriechov 

Posudiť hodnotu 

spravodlivosti vo 

svete  

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

4  

 XI Komunikačné kompetencie:  

Ţiak vie samostatne pracovať so 

Svätým Písmom, samostatne 

vyhľadávať texty a legendy 

o svätých 

Rozvíja efektívne stratégie 

komunikácie 

ĽUDSKOSŤ Obsah:  
Sociálne učenie 

Cirkvi 

Charitatívna 

činnosť 

Svedkovia lásky 

Sviatosti 

Multikultúrna 

výchová: 

Sociálne vzťahy 

Komunikácia 

v beţných 

a vypätých 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

Predstaviť vinu 

a odpustenie vo 

svetle prirodzenej 

morálky 

Svedomie 

Opisať sviatosť 

zmierenia 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

      16  



Uvedomiť si potrebu čítania, 

porovnávať modlitby jednotlivých 

postáv biblických 

 

Počúvanie s porozumením:  ţiak 

vie vybrať jednu z moţností; 

Čítanie s porozumením: Ţiak 

rozumie jednoduchým textom, 

vetám; vie doplniť výraz do textu, 

priradiť odpoveď k otázke; má 

zručnosť vo vyhľadávaní podľa 

súradníc 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si moţnosti svojho rozvoja; 

uvedomiť si potrebu modlitby 

situáciach 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

Osvojuje si 

kultivované 

správanie 

Pozitívny postoj 

k sebe a k iným 

 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

ţiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Osvojiť si 

kresťanský 

pohľad na vinu 

a odpustenie 

aktivita ţiaka 

XII. –I. Komunikačné kompetencie: 

Reaguje na prečítane texty 

a pouţíva ich na rôzne ciele 

Pozoruje kultúru písaného slova 

v iných vieroviznaní 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Vníma princíp sociálneho zmieru 

a solidarity 

 

Čítanie  s porozumením:   
Ţiak rozumie obsahu krátkeho 

biblického príbehu 

 

 

Všeobecné kompetencie: 

Ţiak uplatňovať všeobecné 

vedomosti týkajúce sa 

geografických a kultúrnych reálií; 

Ţiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; 

DÔSTOJNOSŤ A 

VÝKON 

OBSAH: 

Rešpektovanie 

inakosti 

Kresťanský 

pohľad na 

hodnotu človeka 

Geografia 

Pozná biblickú 

cestu do 

zasľubenej zeme 

 

Mediálna 

Výchova: 

Interpretuje 

a kritický hodnoti 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj:  
Rešpektuje 

zvláštností iných 

náboţenstiev 

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 

5 cirkevných 

prikázaní 

Rodina domov 

priateľstva 

 

Základné znaky 

svetových 

náboţenstiev 

 

Vyjadriť úctu 

k iným 

náboţensteiev 

 

Rešpektovať 

slobodu 

vieroviznaní 

 

Svetové 

náboţenstvá 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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II.-III.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.V.VI 

Komunikačné kompetencie 

Kritický pohľad na kultúru ţivota 

Kultúra komunikácie 

Starozákonná obeta- pascha, 

Posledná večera Pána v kruhu 

dvanástich apoštolov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumenie čítanému textu:   
ţiak rozumie prečítanému textu, 

robí výklad podľa zadaných 

súradníc vo Svätom Písme 

Všeobecné kompetencie 

Ţiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; 

 

Interpersonálne kompetencie: 

Rozvíja individuálne a sociálne 

schopnosti 

KULTÚRA 

ŢIVOTA 

 

Obsah:  
Kultúra Európy 

Evanjelium 

ţivotný štyl 

Hodnota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierarchia 

Blahoslavenstvá 

Angaţovanosť 

v rodine, cirkvi 

a spoločnosti 

Eucharistia 

Multikultúrna 

výchova: 

Bohosluţba 

slova 

a bohosluţba 

obety, 

Posledná večera 

a svätá omša 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj ţiaka: 
Osobný ţalm 

a  osobná 

modlitba 

 

 

 

 

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 

ţiackych prác 

Projektová 

práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Cirkevné členenie 

a hierarchia cirkvi 

 

Vymenovať 

diecézy na 

Slovensku 

a biskupov 

 

Hranice osobnej 

slobody 

 

Sviatosť 

zmierenia 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA  

Zásady hodnotenia na hodinách náboţenskej výchovy 

1. Hodnotenie ţiaka 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 ţiakov na začiatku školského roku. 

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

6.   V priebehu jedného vyučovacieho dňa môţe 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 ţiakom 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 hodnotenia písomných prác: 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. J. Juriga 


