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Charakteristika 
 
 

Zámerom predmetu je oboznámiť žiakov so základným Božím plánom ako 
ponukou pre každého človeka osobne. Predmet náboženstvo je jedným zo spôsobov, 
ako sa môžu deti oboznámiť s touto skutočnosťou. V prípade detí z mimocirkevného 
prostredia je to často jediná príležitosť. Pripravený vzdelávací program umožňuje 
pracovať v rámci jednej triedy so žiakmi s rôznym základom náboženskej výchovy 
z rodiny a z predchádzajúceho školského vzdelávania. 
 

Základným zdrojom je Biblia. Naším cieľom je poznávanie Biblie na hodinách 
náboženstva. Poznávanie neznamená len získavanie informácii, ale aj porozumenie 
súvislostí. Keď chceme poznávať, musíme poznávanú vec skúmať ako celok, jej 
históriu, vznik, rozoberať ju po čiastkach a znova skladať do jedného celku, 
objavovať a nachádzať. Chceme naučiť deti otvárať Bibliu s pocitom, že 
„Dobrodružstvo začína!“ 
 

Predmet náboženstvo, vyučovaný na základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Cirkvi bratskej v SR, má dotáciu 2 vyučovacie hodiny týždenne. Ich 
súčasťou môžu byť ranné otvorenie dňa (opening), ktoré má tri základné funkcie: 
1. vytvára priestor na posilnenie kresťanských hodnôt, 
2. má psychohygienický význam - dieťa sa počas neho môže „naladiť“ a mentálne 
nastaviť na vyučovací deň, 
3. rozvíja neformálny vzťah učiteľ – žiak a je priestorom pre budovanie rovesníckej 
komunikácie detí na úrovni triedy aj školy. 
 

Predložené učebné osnovy sú rámcové a umožňujú učiteľovi variantné riešenia 
čo sa týka tvorby časovo-tematických plánov (radenie tém, časová dotácia pre 
jednotlivé témy...), voľby učebných textov a vzdelávacích médií, ako aj primeraných 
organizačných foriem a metód výučby. 
 

Hlavnú zodpovednosť za hodnotové a duchovné smerovanie detí majú 
principiálne rodičia. Škola má v tomto procese dôležitú podpornú úlohu. Predmet nie 
je klasifikovaný. 
 
 

Ciele 
 
Cieľom vyučovania náboženstva je: 

a) oboznámenie žiakov so základnými tézami biblického kresťanského 
    učenia, 
b) pomoc žiakom použiť poznané princípy biblického učenia, 
c) motivovanie žiakov, aby sa učili zaujať osobný postoj a prevziať 

 zodpovednosť za svoje názory. 
Logická výstavba uvedených cieľov vychádza z osobnej skúsenosti žiaka. Druhým 
krokom je zasadenie tejto skúsenosti do biblického kontextu. Vyústením je pomôcť 
žiakovi násť osobnú aplikáciu pre vlastný život. Takto postavené ciele sa vzťahujú na 
všetky ročníky. Bližšia špecifikácia pre ročníky druhého stupňa je uvedená v časti 
„obsah“. 
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Obsah 

Zručnosti 

Schopnosť správne zaobchádzať s Bibliou môže deti motivovať k tomu, aby sa 
s ňou zaoberali aj neskôr: 

 používať obsah v Biblii, schopnosť nájsť kapitolu a verš, o ktorom je reč, 

 sledovať postupnosť textu z jedného stĺpca na nasledujúci (detské knihy 
väčšinou stĺpce nemajú), 

 rozumieť rôznym značkám na stranách Biblie, vrátane poznámok pod čiarou 
a textových odvolávok, 

 používať rôzne pomôcky k práci s Bibliou (mapy, slovníky a pod.) 

 rozlíšovať rôzne štýly písania (napr.: rozprávanie, poézia, listy), ktoré sa musia 
chápať z iného uhla pohľadu ako ostatný text, 

 nachádzať podstatu čítaného textu, 

 aktívne počúvať, čo hovoria v skupine iní, 

 stíšiť sa a byť pozorný, keď je to potrebné, koncentrovať sa na modlitbu, 

 spájať nový poznatok s tým, čo sa už naučili skôr alebo v inom biblickom texte 

Postoje 

Je možné byť veľmi zručný pri narábaní s Bibliou a pritom mať k nej nesprávny 
postoj. Prijať autoritu Biblie znamená, že sa deti a mladí ľudia budú vedome či 
podvedome podriaďovať tomu, čo im Boh chce povedať. 

 tešiť sa na čítanie alebo počúvanie biblického textu, pretože ak Boh hovorí, je 
to inšpirujúci duchovný zážitok, a nie nudná záležitosť, 

 byť ochotný poznávať širšie historické, zemepisné a kultúrne fakty potrebné 
pre lepšie porozumenie biblickej zvesti 

 byť k sebe poctivý a voči Bohu pokorný, keď som konfrontovaný so zjaveným 
posolstvom o Bohu a človeku, 
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Tematický celok Odporúčaný obsah tematického celku 
Biblický 
kontext 

Boží veľký príbeh 
Stvorenia 

Boh Stvoriteľ   Žalm 104 

Sedem dní stvorenia 

Svetlo a obloha Gen 1,1-8 

Zem, more, rastliny Gen 1,9-13 

Hviezdy, planéty, čas Gen 1,14-19 

Zvieratá Gen 1,20-2,4 

Človek na Zemi 

Ľudia a hriech     

* Prví ľudia Adam a Eva Gen 2,5-25 

* Prvý hriech Prvý hriech Gen 3 

* Božia záchrana 

Noach Gen 6,9-22 

Potopa/Koráb Gen 7,1-8,12 

Znamenie sľubu / dúha Gen 8,13-9,17 

Vianoce 

Advent a Vianoce     

* Ľudia Vianoc 

Mária Lk 1,25-56 

Jozef Lk 2,1-7 

Pastieri Lk 2,18-21 

Simeon a Anna Lk 2,22-38 

Mudrci Mt 2,1-12 

Život Ježiša Krista 

Čo urobil Ježiš     

* Ježiš pomáha 

Utíšil búrku Mt 8,23-27 

Nasýtil ľudí Mt 15,32-39 

Uzdravil malomocného Mt 8,1-4 

Uzdravil chromého Mk 2,1-12 

Pomohol vojakovi - stotníkov 
sluha 

Mt 8,5-13 

Uzdravil hluchonemého Mk 7, 31-37 

* Ježiš rozpráva 
podobenstvá 

B.kráľovstvo je ako perla Mt 13,44-46 

Dom na skale, dom na piesku Mt 7,24-29 

Hrivny / talenty Mt 25,14-30 

Rozsievač / rozličná pôda Lukáš 8,4-15 

O stratenej ovečke Lk 15,4-10 

Sviatky 

Deň matiek Timoteus 2.Tim 1 

Nanebovstúpenie/Letnice Peter Lk 24,50-53 

Veľká noc 
Vjazd do Jeruzalema Lk 19,28-40 

Vzkriesenie Lk 24,1-12 

Biblické postavy (NZ) 
Peter, učeníci Pána Ježiša 

Peter - pri Krásnej bráne Skutky 3 

Peter - Dorkas/Tabita Sk 9,36-42 

Filip Filip - dobrá zvesť pre každého Sk 8,26-40 

 

1. ročník 
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Tematický celok Odporúčaný obsah tematického celku 
Biblický 
kontext 

Boží veľký príbeh 

Boží plán spasenia     

* Stvorenie Stvorenie, Boh ma pozná Žalm 104 

* Hriech Podobenstvo o prenajatej vinici  Mar 12,1-12 

* Prijatie Márnotratný syn (prijatie) Lk 15,11-32 

* Pozvanie Veľká večera (pozvanie) Lk 14,15-24 

Biblické postavy 
(SZ) 

Patriarchovia     

Jozef 

Jozef a jeho bratia Gen 37,1-11 

Jozef v Egypte Gen 37,12-40 

Jozef v Božom pláne Gen 41 

Zjednotenie rodiny Gen 42,45 

Mojžiš 

Narodenie Ex 2,1-10 

Horiaci ker - povolanie Ex 3,1-17 

Rany egyptské, Pascha Ex 12,15-28 

Útek z Egypta, Červené more Ex 14-1-29 

Manna a voda Ex 16; 17,1-7 

10 Božích prikázaní Ex 19,16-20 

Samuel 

Narodenie Samuela/ Anna 1Sam1-2,21 

Povolanie / Samuel u Éliho 1Sam2,22-3,21 

Samuel vodcom Izraela 1Sam7,3-8 

Cirkevné sviatky 

Vianočná zvesť     

Dobrá správa pre všetkých 

Správa pre Máriu Lk 1,26-38 

Správa pre Jozefa Mt 1,18-23 

Správa pre pastierov Mt 1,24-25 

Správa pre mudrcov Mt 2,1-12 

Veľká noc 
Kvetná nedeľa Mar 11,1-11 

Vzkriesenie Mar 16,1-8 

Život Ježiša Krista 

Kto je Ježiš?     

* Ja som... 

Svadba v Káni Jn 2,1-12 

Ja som chlieb (nasýtenie zástupu) Jn 6,1-15 

Ja som svetlo (uzdravenie slepého) Jn 9,1-12 

Ja som dvere  Jn 10,1-15 

Ja som tá cesta Jn 14,1-14 

Vzkriesenie a život (Lazar) Jn 11,1-44 

Biblia 

Poznávame biblické 
príbehy 

    

* Čo všetko nájdeme 
   v Biblii 

Milosrdný Samaritán Lk 10,25-37 

Listy (Timoteus) 2Tim 1,3-10 

Bohatý mládenec Mar 10,17-31 

O nemilosrdnom sluhovi 
(odpúšťanie) 

Mat.18,15-35 

 

2. ročník 
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Tematický celok Odporúčaný obsah tematického celku 
Biblický 
kontext 

Biblia 

Poznávame biblické 
príbehy 

    

* Čo je Biblia 

Predstavenie Biblie, štruktúra  Rim 10,17 

Joziáš našiel knihu zákona 2Kro34,1-30 

Jeremiáš - spaľujúce slová Jer 36 

Biblické postavy 

Patriarchovia     

Abrahám Abram - povolanie Gen 12,1-9 

* Čo je viera 
Zasľúbenie Izáka Gen 18,1-15 

Narodenie Izáka, skúška viery Gen 21,1-8 

Jakob Dvojčatá, Jakob a Ezau Gen 25,19-34 

* Vzťahy v rodine 

Podvod a požehnanie, útek Gen 27,1-45 

Jakobov sen Gen 28,10- 

Zmierenie bratov Gen 32,3-21 

Sviatky 

Vianoce     

Kto je toto dieťa? 

Starozákonné proroctvá Iz 7,14;9,2-7 

Kráľovská prítomnosť Lk 2,1-20 

Kráľovská návšteva Mat 2,1-15 

Sviatok - Sv.Valentína Priateľ miluje každého času Prísl 17,17 

Veľká noc     

  

Veľkonočný týždeň Jn 20,1-18 

Ježiš žije, Tomáš Jn 20,19-29 

Ježiš pri mori (raňajky na pláži) Jn 21,1-25 

Život Ježiša Krista 

Ježiš uzdravuje     

* Ježiš zjavuje svoju moc Muž s uschlou rukou Mar 3,1-6 

* Uzdravujúca viera 

Chorá žena Mar 5,21-43 

Jairova dcéra Mar 5,21-43 

Petrova svokra Mar 1,21-39 

Malomocný Mar 1,40-45 

Lazar Ján 11,1-44 

Premenenie na vrchu Matúš 17,1-13 

Ježiš nás učí modliť sa     

* Boh chce mať s nami 
vzťah 

Prečo sa modliť- farizej a 
publikán 

Lk 18,9-14 

Ako sa modliť - Otče náš Matúš 6, 5-13 

Vytrvalá modlitba Mt 6,7-12 

Biblické postavy (NZ) 

Peter     

* Duch Svätý mení životy Letnice /Čo sa Peter naučil Skutky 2 

* Duch Svätý pôsobí cez 
nás 

Peter uzdravuje Skutky 3 

Peter vo väzení Skutky 4 

Peter a Kornélius Skutky 10 

 

3. ročník 
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Tematický celok Odporúčaný obsah tematického celku 
Biblický 
kontext 

Biblické postavy (SZ)       

Vodca Jozue 

Boží plán sa plní / vyzvedači Jozue 1 

Prechod cez Jordán Joz 3,1-4,9 

Jericho Jozue 6 

Sudca Gideon 
Povolanie, uistenie o Božej vôli Sud 6,11-16 

Víťazstvo nad Midijancami Sud 7,1-22 

Kráľ Dávid 

Pomazanie za kráľa 1 Sam 16,1-13 

Dávid a Goliáš 1Sam 17,1-18,5 

Priateľstvo s Jonatánom 1 Sam 19-20 

Saul prenasleduje Dávida 1 Sam 24 

Prorok Daniel 

Jeho priatelia / sen Daniel 1-2 

Nápis na stene Daniel 5 

V jame levovej Daniel 6 

Cirkevné sviatky 

Vianoce     

Kto je toto dieťa? 

Kráľovský potomok / narodenie Mt 1,18-25 

Kráľovská návšteva / mudrci Mt 2,1-15 

Adam a Kristus Rim 5,12-21 

Veľká noc     

  Peter zapiera Pána Ježiša Mk14,27-42-72 

Letnice     

  Petrova kázeň na Letnice Sk 2,1-14 

Učenie Ježiša Krista 

Nový život v Ježišovi     

* Ježiš mení životy 

Prví učeníci Ján 1,35-51 

Nikodém Ján 3,1-21 

Ježiš a Samaritánka Ján 4,3-42 

Ježiš uzdravuje v sobotu Ján 5,1-18 

Ježiš učí na hore     

* Ako byť šťastný 

Pravé šťastie Mt 5,1-12 

Zmena je možná Mt 5,13-48 

Modlitba Mt 6,1-18 

Dôvera / oko je svieca, trieska v oku Mt 6,19-7,12 

Rozhodnutie / dve cesty Mt 7,13-29 

Biblické postavy (NZ) 

Pavol      

* Zmeny v živote Obrátenie Saula Skutky 9,1-25 

Barnabáš Pavol a Barnabáš Sk 9,26-31 

  Pavol a Sílas / Lýdia Sk 16,12-40 

  1. a 2. misijná cesta / Korint /Atény Sk 17 - 18 

  3.a 4. cesta /stroskotanie / Rím Skutky 27 

Timoteus Pavlove listy - Timoteus Sk 16,1-5 

 

4. ročník 
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Cieľ 

* Povzbudiť žiakov, aby rozmýšľali o sebe kto sú, za čím si stoja a prečo sú 
výnimoční 

* Nájsť v Biblii príklady, ktoré im pomôžu porozumieť akí sme vzácni a aké rôzne 
obdarovania ľudia majú 

* Identifikovať, ktoré aspekty biblických príkladov môžeme uplatniť v našich 
životoch. Ako môžeme tieto princípy aplikovať a povzbudzovať druhých v jeho 
schopnostiach a obdarovaniach 

   

Tematický celok Odporúčaný obsah tematického celku Biblický kontext 

Zvyky a pravidlá 

Čo sú zlozvyky 
Galaťanom 5:19-21, 
Efežanom 5:3-5, Kološanom 
3:5-10 

Reagujeme na masmédiá   

Zmena zlozvykov 
Galaťanom 5:22-23, 
Kološanom 12 – 14, 1 
Korinťanom 3:18 

Priateľstvo 

Vzťahy: Kto? Rimanom 12:9-2 

Príklad priateľstva - Dávid a Jonatán 
1 Samuel 13-14, 18-20, 23, 
31, 2 Samuel 1 

Budovanie charakteru   

Sebahodnota 

Čo je sebahodnota 
Genesis 1:27, Žalm 139:13-
16, Matúš 6:26, 10:29-31, 1 
Ján 3:16 

Ovocie Ducha Galaťanom 5:22 

Akú máš cenu?   

Advent a Vianoce 

Ako oslavovať Vianoce?   

Ako prežiť Vianoce? 
Matúš 1:18-25, Kološanom 
3:12-16 

Ako sa radovať z Vianoc?   

Obstáť v pokušení 

Odkiaľ sa vzali pokušenia Genesis 39:1-12 

Ako zvládať pokušenia 
Lukáš 4:1-13, Hebrejom 2:18, 
Jozua 24:14-16 

Božie slovo nám pomáha čeliť pokušeniam   

Morálka 

Podľa akých morálnych zásad žijeme Daniel 1-3 

Daniel, Sadrach, Mesach a Abednégo Daniel3 

Stáť si za svojimi zásadami Exodus 19:16 – 20:17 

Veľká noc 
Kroky ku krížu 

Marek 15:16-39, Ján 3:16, 
Lukáš 23:50-24:12 

Kroky k hrobu   

Utrpenie - môžeme stým 
niečo urobiť? 

Utrpenie vo svete 
Kološanom 3:12, 1 Jána 4:19, 
2 Korinťanom 1:3-4,  

Utrpenie v Biblii 
Efežanom 4:29, Galaťanom 
6:20, 1 Tesaloničanom 5:10 

Projekt: sociálna pomoc konkrétnej skupine v 
núdzi 

  

Misia - kroky v mene 
božom 

Čo je hriech?   

Hriech a nádej 
Genesis 8:20 – 9:17, 1Jána 
10:1-21 

Byť naplnený vo vzťahu s Bohom   

 

 

 

5. ročník 
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Cieľ 

* Povzbudiť žiakov, aby rozmýšľali o svojom životnom štýle - ktoré oblasti života sa im 
zdajú zložité 

* Nájsť v Biblii príklady, ktoré im pomôžu porozumieť akí sme vzácni a ako môžeme byť 
silní v ťažkých situáciách 

* Identifikovať, ktoré aspekty biblických príkladov môžeme uplatniť v našich životoch. Ako 
môžeme tieto princípy aplikovať a zostať silní v ťažkých situáciách 

   

Tematický celok Odporúčaný obsah tematického celku Biblický kontext 

Vplyvy na životný štýl 

Čo si cení spoločnosť? 
Žalm 1, Matúš 5:3-13, Príslovia 
31:10-31, 1 Peter 3:3-4 

To, na čo sa pozeráme, ovlyvňuje naše myslenie Lukáš 11:33-36, Žalm 1:1-6 

Správne sa rozhodovať, čo budeme čítať/pozerať   

Určovanie priorít 

Ako trávim náš voľný čas?   

Voľný čas/Čas pre Boha Genesis 1:1-2:3 

Zmena našich priorít 
Marek 1:29-39, Marek 9:14-32, 
Kazateľ 1, 3:1-15 

Strach a Božia ochrana 

Čoho sa bojíme?   

Božia ochrana Žalm 139 

Ako môžeme čeliť strachu?   

Vianoce 
Advent   

Kristus v centre Vianoc Lukáš 2:8-14, Matúš 25:31-40 

Postoje 

Prečo sa hneváme?   

Zmena postoja Ján 2,13-17 

Zvládanie hnevu   

Ideme so zástupom 

Čo je rovesnícky tlak/šikanovanie?   

Budovanie charakteru/šikanovanie 
Žalm 139: 1-18, Izaiáš 58/59, 
Ámos 5 

Rovesnícky tlak Daniel a Márnotratný syn 

Ako reagovať a ostať silný   

Veľká noc 
Pôst 

Matúš 5:12-16, Hebrejom 12:1-
3, Rimanom 12:1-2, 
1Korinťanom 5:6-7 

Veľká noc Lukáš 23:20-25,32-34 

Vhodné reakcie 

Čo je odpustenie? Ján 8:1-11 

Prečo potrebujeme odpúšťať?   

Odpúšťanie v praxi Matúš 18:21-35 

Príbehy misie 

Čo je to misia?   

Misijné príbehy Pavlove listy 

Čo je mojou misiou?   

 

6. ročník 
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Cieľ 

* Povzbudiť žiakov, aby diskutovali a podelili sa s vlastnou skúsenosťou, ako sa 
správajú jeden k druhému z hľadiska klamstva, predsudkov a pod. Aký vplyv to 
má na ich vzťahy. 

* Nájsť v Biblii príklady, ktoré im pomôžu porozumieť, ako si môžeme v našom 
správaní zachovať integritu. 

* Identifikovať, ktoré aspekty biblických príkladov môžeme uplatniť v našich 
životoch. Ako môžeme tieto princípy aplikovať a správať sa v budúcnosti 

   

Tematický celok Odporúčaný obsah tematického celku Biblický kontext 

Správanie 

Rôzne postoje Kázeň na hore 

Nesprávny postoj Matúš 5,1-12 

Správny postoj Matúš 5,13-48 

Autorita 

Čo je autorita?   

Autorita 
Rimanom 6:15-23, 1 Peter 2:11-
17, Rimanom 13:1-3 

Oprav si svoj postoj   

Obavy 

Čoho sa obávame?   

Don´t worry, be happy Matúš 6: 19-7:12 

Dôvera v Boha   

Vianoce 
Advent   

Vianoce cez pohľad kľúčových postáv Lukáš 2:8-14, Matúš 25:31-40 

Zlo 

Čo sa deje s týmto svetom?   

Čo nás vedie k zlému? 
Ezechiel 28:12-19, Izaiáš 14:12-
15, Zjavenie 12:4 

Ježišova reakcia na zlo Marek 5:1-20, 4:35-41 

Pravda a lož 

Čo je klamstvo? Matúš 15:18-20 

Dôsledky klamstva Matúš 15:18-20 

Hovorenie pravdy správnym spôsobom   

Veľká noc 
Ježišova smrť   

Život po smrti Ján 14:1-6, Matúš 25:34-36, 40 

Klebety 

Čo negatívne ovplyvňuje naše vzťahy?   

Klebety 
Žalm 141:1-3, Príslovia 18:8, 
20:19 

Žiarlivosť 
Genesis 37, 1 Samuel 18:6-16, 
Marek 9:35, Skutky 5:17-42 

Sebaovládanie   

Predsudky 

Typy predsudkov Marek 6:1-5 

Vyrovnávanie sa s predsudkami Lukáš 10:25-37 

Akceptovať ľudí takých, akí sú   

Integrita 

Čo je integrita?   

Integrita, Daniel Daniel 2:1-45 

Dôležitosť a aplikácia 
Genesis 1:31, Efežanom 1:4-5, 
Ján 8:1-11 

 

7. ročník 
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Cieľ 

* Akým pokušeniam musia čeliť? Aké rozhodnutia musia urobiť? Ktoré oblasti sa im 
zdajú zložité? 

* Akú radu im dáva v týchto situáciách Biblia? Ako reagovali v podobných situáciách 
iní ľudia? Aké boli dôsledky ich rozhodnutí? * Ako môžeme aplikovať tieto situácie v 
našich vlastných životoch? 

   

Tematický celok Odporúčaný obsah tematického celku Biblický kontext 

Rozhodnutia 

Aké rozhodnutia musíme v živote urobiť   

Voľby, zdôvodňovanie a dôsledky 
Matúš 26:69-75, Marek 10:46-52, 
Lukáš 17:11-16 

Rozhodovania a nádej budúcnosti Lukáš 12:22-34 

Materializmus 

Čo je materializmus   

Byť bohatý v Božích očiach 
Matúš 6:24-34, Marek 10:17-30, 
Lukáš 6:20-26, Lukáš 12:32-34, 

Čo nás urobí šťastnými?   

Iba jeden Boh? 

Iné náboženstvá a vyznania   

Iba jeden Boh? Matúš 1:20 – 23, Ján 14:6 -9 

Viera a reakcie na iné náboženstvá   

Vianoce 

Advent   

Materializmus vo Vianociach evanjeliá 

Pravý zmysel Vianoc   

Úspech a neúspech 

Úspech v očiach sveta   

Čo nás robí úspešnými/neúspešnými? Matúš 7: 24 – 27, Matúš 26: 69 - 75 

Úspech v Božích očiach   

Vzťahy s opačným 
pohlavím 

Ako rozlišujeme vzťahy Ján 10:10, Ján 13:45 

Priatelia: chlapci a dievčatá Ján 8:1-11 

Prijateľné/neprijateľné správanie   

Veľká noc 

Pôst 
Matúš 4:1-11, Hebrejom 2:18, 1 
Korinťanom 10. 13, 1 Ján 1:9 

Smrť a čo je po smrti? 
Marek 5:21 – 42, Lukáš 7:11-17, Ján 
11:1-44, Lukáš 23:29-43 

Môžeš byť povzbudený   

Pokušenia 

Zdroj pokušenia   

Obstáť v pokušení Genesis 39:1-12, Lukáš 4:1-13,  

Vysporiadať sa s pokušením Jozua 24: 14 -16 

Závislosti 

Čo je závislosť?   

Kresťanský postoj k závislostiam 1 Korinťanom 6:19, 20 

Zostať silný   

Čo to znamená byť sám 
sebou? 

Čo je sebahodnota?   

Akú mám cenu?   

Môžem niečo zmeniť?   

 

8. ročník 
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Cieľ 

* Kto som? V čo verím? Som niečím výnimočný? 

* Nájsť v Biblii príklady, ktoré im pomôžu porozumieť, kým sú a za akým 
presvedčením stoja 

* Čeliť tomuto svetu, zostať pevný, veriť si v tom kým som a aké mám 
obdarovania. 

     

Tematický celok Odporúčaný obsah tematického celku Biblický kontext 

Osamelosť a odmietnutie 

Kedy sa cítim opustený a odmietnutý?   

Ako ma vidí Boh 
1 Korinťanom 10:13, Lukáš 
12:22-26, 2 Korinťanom 4:14-
18 

Ako sa vyrovnám s týmito pocitmi?   

Vzťahy sa menia 

Ako sa zmenili naše vzťahy?   

Prečo sa vzťahy menia?   

Ako mám reagovať na tieto zmeny?   

Tolerancia/stereotypy 

Aký je môj názor na iné skupiny/národnosti?   

Termostat a teplomer Matúš 5:9 

Vedieť sa ovládať   

Vianoce 

Advent: Kráľ prichádza Matúš 25: 1 -13 

Advent: Na čo čakáš? Lukáš 2: 25 - 38 

Ako vnímaš Vianoce?   

Stereotypy 

Zažiť predsudky   

Vyrovnávať sa s predsudkami   

Najdôležitejší je postoj srdca 
Galaťanom 2:6, 1 Samuel 
16:7 

Autorita 

Čo je autorita?   

Pozitíva autority 
Exodus 19:16 – 20:17, 
Deuter.6:1-9, Žalm 78: 13 - 
53 

Vhodné postoje   

Veľká noc 

    

    

    

Utrpenie 

Čo je utrpenie? Kto trpí?   

Prečo Boh dopustí utrpenie? Izaiáš 52:  13 – 53:12 

Boh napĺňa naše najhlbšie potreby   

Spravodlivosť 

Martin Luther King   

Nespravodlivosť a bezmocnosť vo svete 
dnes 

Lukáš 5: 12 -14 

Ľudia, ktorí bojujú za spravodlivosť   

Múdra a nemúdra cesta 

Existuje múdrosť? Kto je múdry podľa teba?   

Úzka a široká cesta Matúš 7:13 - 29 

Ktorú cestu si zvolíš?   

 

 

 

9. ročník 
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Ciele 
 
Ročník 1.  
  

Témy Ciele 

Boží veľký príbeh 
Stvorenia * aktívne počúvanie 
  * vyjadriť úžas a nadšenie  
  nad stvorenstvom 
  * prebrať svoj diel zodpovednosti  
  za ochranu prírody 

Človek na zemi   
  * odhadnúť následky konania 
  * posúdiť rozdiel medzi slobodou a  
  zodpovednosťou 
    
    

Vianoce   
  * nové situácie prinášajú nové pocity 
  * prežívať radosť z posolstva Vianoc 
    
    
    

Život Ježiša Krista   
  * porozumieť potrebám druhých 
  * prežívanie pocitov, hladu, strachu,  
  smútku, osamelosti 
    
    
    

    
  * formulovať postoj k hodnotám 

  * aplikovať hodnoty v každodennom živote 
    
    
    

Sviatky   
  * emocionálne prežívanie sviatkov 
  * prejaviť radosť a vďačnosť 
    
    

Biblické postavy (NZ)   
  * porovnávanie zmien v životoch 
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Ročník 2.  
  

Témy Ciele 

Boží veľký príbeh   
  * prežívať ľútosť 
  * rozlišovať medzi odmietnutím osoby  
  a odmietnurím robenia zlého 
    

Biblické postavy (SZ)   
  * žiarlivosť, povýšenosť 
  * pracovať s negatívnymi emóciami 
    
    

  * prevzatie osobnej zodpovednosti 
  * úloha plánovania a pravidiel 
    
    
    
    

  * prežívanie nenaplnenej túžby 
  * dodržiavanie sľubov 
    

Cirkevné sviatky   
  * prijímanie nových udalostí 
  * preukázať vernosť poslaniu 
    
    
    
  * úžas nad zázrakom nového života 
    

Život Ježiša Krista   
  * vyjadrujeme svoje potreby 
  * hľadáme zdroj naplnenia 
    
    
    
    

Biblia   
  * usporiadavame priority 
  * čo je dôležité 
  * dokážeme opustiť - odpustiť? 
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Ročník 3.  
  

Témy Ciele 

Biblia   
  * pridŕžať sa pozitívnych hodnôť 
  * formulovať reakciu na nové informácie 
    

Biblické postavy   
  * schopnosť dôverovať 
  * prežívať očakávanie 
    

  * usporiadať vzťahy v rodine 
  * navrhnúť riešenie súrodeneckých  
  konfliktov 
    

Sviatky   
  * objavovanie starozákonných proroctiev 
  * preukázať úctu, vďačnosť 
    
    
  * obhajovať hodnotu priateľstva 
    
  * prežiť kontrast smútku a radosti 
    
    

Život Ježiša Krista   
  * vžiť sa do situácie postihnutých ľudí 
  * prispievať k zmierneniu utrpenia 
  * otovriť sa Ježišovej uzdravujúcej moci 
    
    
    
    

    
  * poskytnúť priestor na otovrený dialóg 
  * možnosti dorozumievania a ich využitie 
  * prežívať Božiu blízkosť 

Biblické postavy (NZ)   
  * prevzatie zodpovednosti 
  * zaradiť sa do zástupu svedkov 
  * akceptovať druhých (Kornélius) 
    

 
 
 
 
 
 
 



 16 

Ročník 4.  
  

Témy Ciele 

Biblické postavy (SZ)   
Vodca * podriadiť sa vodcovi 
  * akceptovať pravidlá, poslušnosť 
    

Sudca * prijať svoju úlohu 
  * prežívať hodnotu priateľstva 
Kráľ * podporovať sa navzájom 
    
    
    

Prorok * budovanie integrity 
  * vernosť hodnotám 
    

Cirkevné sviatky   
  * úloha emócii v kľúčových udalsotiach 
  * pozítívne využiť naše emócie 
  * spájanie SZ a NZ udalostí 
    
    
    
    

Učenie Ježiša Krista   
  * vyhľadávanie vzorov 
  * nasledujeme vzory pozitívne/negatívne 
    
    

    
  * prežívať skutočné šťastie 
  * triediť zdroje šťastia 
  * vybrať si z ponúkaných možností 
    
    

Biblické postavy (NZ)   
  * chápanie absolútnej premeny 
  * prežiť nové poslanie 
  * zmocniť sa úlohy 
  * obhajovať svoju cestu aj napriek 
  prekážkam 
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Ročník 5.  
  

Témy Ciele 

Zvyky a pravidlá   
  * kategorizovať vplyvy médií 
  * hodnotiť naše návyky 
    

Priateľstvo   
  * prežiť hodnotu priateľstva a podpory 
  * brániť Božiu vec 
    

Sebahodnota   
  * formulovať chápanie svojej hodnoty 
    
    

Advent a Vianoce   
  * odolávať mediálnemu tlaku 
    
    

Obstáť v pokušení * nabádať k vytrvalosti 
  * čeliť pokušeniam 
  * formulovať zdroje pokušenia 
    

Morálka   
  * obhajovať morálne zásady 
  * dokázať byť iný 
    

Veľká noc   
  * prežívať otázku utrpenia 
  * prispievať k zmierneniu utrpenia  
Utrpenie - môžeme s tým 
niečo urobiť? * interpretovať utrpenie vo svete 
    
    
    

Misia - kroky v mene 
božom * formulovať pojem hriechu 
  * neschvalovať zlo 
  * prežívať ľútosť 
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Ročník 6.  
  

Témy Ciele 

Vplyvy na životný štýl * všímať si, čo ovplyvňuje naše myslenie 
    
    
    

Určovanie priorít * sústrediť pozornosť na rozhodovací 
  proces 
  * upraviť svoje priority 
    

Strach a Božia ochrana   
  * pripustiť pocity strachu 
  * brániť sa neodôvodnenému strachu 
    

Vianoce   
  * prispeť k pochopeniu významu Vianoc 
    

Postoje   
  * všímať si spúšťače/zdroje hnevu 
  * zaviesť schémy zvládania hnevu 
    

Ideme so zástupom   
  * rozpoznávať náznaky šikanovania 
  * zachovávať integritu v odlišnom prostredí 
    
    

Veľká noc   
  * dobrovoľne sa zriekať 
    

Vhodné reakcie   
  * súhlasiť s potrebou odpustenia 
    
    

Príbehy misie   
  * podporovať záujem o druhých 
  * pomocou príkladu ukázať na vzory 
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Ročník 7.  
  

Témy Ciele 

Správanie   
  * usporiadať naše postoje 

  
* konfrontovať môj postoj s 
Ježišovými 

  požiadavkami 

Autorita   
  * argumentovať a potrebe autoirty 
    
    

Obavy   
  * prežívanie starostí a obáv 
  * nabádať k dôvere v Boha 
    

Vianoce   

  
* prežiť Vianoce v historickom 
kontexte 

    

Zlo   
  * pripustiť existenciu zla 

  
* prevziať zodpovednosť za vlastné 
reakcie 

    

Pravda a lož   
  * chápanie významu pravda v láske 
  * hájiť pravdu 
    

Veľká noc   
  * prežívať beznádej smrti 
  * ponúknuť nádej na život 

Klebety   
  * skúsiť izoláciu ako dôsledok klebiet 
  * zvoliť spôsob, ktorý pozitívne 
  ovplyvňuje naše vzťahy 
    

Predsudky   
  * prijímať odlišnosti ako obohatenie 
    
    

Integrita   

  
* podporovať integritu jednotlivca, 
triedy 
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Ročník 8.  
  

Témy Ciele 

Rozhodnutia   
  * pomôcť formulovať výzvy 
  * podporovať pozitívne rozhodnutia 
    

Materializmus   
  * vnímať pominuteľnosť bohatstva 
  * hľadanie pravého zdroja šťastia 
    

Iba jeden Boh?   
  * prežiť Božiu jedinečnosť 
    
    

Vianoce   

  
* pridŕžať sa pôvodného zmyslu 
Vianoc 

    
    

Úspech a neúspech   
  * prežívanie úspechu/neúspechu 
  * poukázať na ne/súvislosti medzi   
  úspechom a vlastnou hodnotou 

Vzťahy s opačným 
pohlavím   
  * oceňovať naše odlišnosti 
  * preferovať prijateľné správanie 
    

Veľká noc   
  * ponímať zriekanie sa ako výzvu 
  * prežiť význam obete 
    

Pokušenia   
  * všimnúť si zdroje pokušenia 
  * odolávať nástrahám 
    

Závislosti   
  * prežiť pocit bezmocnosti 

  
* ako fungovať podľa vzorcov 
správania, 

  ktoré nevedú k závislostiam 

Čo to znamená byť sám 
sebou?   
  * prežívať vlastnú hodnotu 
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Ročník 9.  
  

Témy Ciele 

Osamelosť a odmietnutie   

  
* venovať pozornosť pocitom 
odmietnutia 

  * prežiť pocit prijatia 
    

Vzťahy sa menia   

  
* akceptovať zmenu vo vzťahoch, 
ako 

  prirodzený vývoj počas dospievania 
  * zachovávať dobré vzťahy 

Toleranica/stereotypy   

  
* všímať si prejavy rasizmu a 
xenofóbie 

    
    

Vianoce   
  * formulovať naše očakávania 
    
    

Stereotypy   

  
* rozpoznávať dôležité od 
nepodstatného 

  * podporovať búranie stereotypov 
    

Autorita   
  * chápať potrebu autority 
    
    

Veľká noc   

  
* podporovať záujem o utrpenie 
druhých 

Utrpenie   
    
    
    

Spravodlivosť   

  
* emocionálne prežívanie 
nespravodlivosti 

  * obhajovať právo na spravodlivosť 
    

Múdra a nemúdra cesta   
  * pripustiť možnosť voľby 
  * vyvarovať sa zlým rozhodnutiam 
    

 



 22 

 
Proces  
 

Pri vyučovaní náboženstva sa zameriavame na tri základné pojmy:  
1. zdieľanie 
2. diskusia 
3. osobné hľadanie 

V kontexte to znamená, že zdieľanie (vyučovanie, odovzdávanie informácii 
a skúseností) spolu s diskusiou (vzťahy, dôvera, otvorenosť) má vygenerovať osobné 
hľadanie (rešpektovanie osobnosti jednotlivca, ponúknuť pomoc a byť pripravený 
odpovedať na osobné otázky). 


