Učebné osnovy predmetu náboženská výchova pre 1-4. ročník základných škôl - ISCED 1
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Tematické okruhy

Tematický
celok

Medzipredmetové
vzťahy

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Úvodná hodina
( 1 hodina )

Svätá Trojica,
Sväté Písmo,
Spoločenstvo
svätých

Dejepis

Boh Otec
-4 starozákonné
tematické okruhy
( 9 hodín )

Prehistorické
príbehy
- 1 hodina, 1
učivo

Enviromentálna
výchova
Výtvarná výchova

Spoznanie Otca, Syna,
Ducha a Svätého, teda
Svätej trojice
a zoznámenie sa so
štruktúrou Písma
Svätého.
Spoznanie starých
príbehov cez načrtnutie
hlavných tém.
Spoznanie obsahu
príbehov, jednoduchou
formou.

Vyvolený ľud
- 5 hodín, 4 učivá

Multikult. výchova
Zemepis
Výchova k
rodičovstvu

Pochopenie osôb
Trojjediného Boha,
v rámci Písma svätého
pochopenie rozdielov
medzi oboma
Zmluvami.
Schopnosť jednoducho
podať príbehy,
pomocou obrázkov
alebo kresieb
schopnosť vymenovať
hlavné udalosti.
Schopnosť rozlíšiť
dobro od zla, resp.
Schopnosť rozlíšiť
dobro podľa Boha od
hriechu v starých
príbehoch.
Reprodukovanie
hlavných bodov
príbehov za pomoci
učiteľa a následne aj
samostatne. Spoznanie
Božej vernosti a lásky
na základe príbehov
o vyvolenom národe,

Spoznanie vyvoleného
národa na základe
príbehov. Spoznanie
praotcov na príklade
ich životov, vládnutie
kráľov podľa Božej
vôle, a života
vybraných rodín

Voliteľné biblické
pasáže

Biblické
súradnice

Metódy
a prostriedky
hodnotenia
vysvetlovanie

O stvorení –
b) Boh stvoril všetko
dokonale z ničoho, nič
nepotreboval k tomu
jedine svoju vôľu!

1 Mojžišova
2, 4 -25

Rozhovor
kreslenie

Izák, Jákob:
1 Mojžišova
1.Izák a Rebeka – Boh 24. k.
vyrieši všetko
dokonale, nič nie je
náhodné. Vieš sa
naňho spoľahnúť?

Ústne odpovede
Beseda
Hry

vyvoleného národa.
Spoznanie Božieho
vedenia v živote
vyvoleného ľudu.
Spoznanie Božieho
vedenia v kruhu
vyvolených aj
v súčasnej dobe.

praotcoch a kráľoch.

Izák, Jákob:
2. Jákob uchvacuje
otcovo požehnanie –
Boha nemožno
oklamať, ale ani mu
rozkazovať. Jákob sa
stane novým
človekom. Boh ho
miloval napriek jeho
podvodu.
Izák, Jákob:
3. Jákob a Ráchel
( + sen Jákoba ) – Boh
ti sľubuje svoje
požehnanie, On sa ti
ukáže, to je isté.

Proroci
- 2 hodín, 2 učivá

Dejepis
Zemepis

Spoznanie Boha
starajúceho sa o svoj
ľud a jeho verných
služobníkov skrze
príbehy prorokov.
Poznanie mien
jednotlivých prorokov,
ich významných
charakteristík, význam
ich proroctiev na
základe naučených
príbehov.

Reprodukcia príbehov
o prorokoch za pomoci
otázok. Pochopenie
a slovné sformulovanie
služby proroka
vlastnými slovami, opis
jeho činnosti a jeho
vzťah s Bohom.

1 Mojžišova
27. k.

1 Mojžišova
28. a 29. k.

Izák, Jákob:
4. Jákobov boj –
Stretnutie s Bohom ťa
zmení na nového
človeka.

1 Mojžišova
32, 23-33

Elizeus:
1. Šúnenská vdova –
Boh je schopný
všetkého, keď v ňom
veríme, on učiní na čo
ho prosíme. Kde je on
prítomný, tam sa dejú
zázraky.

2 Kráľov 4. k.

Reprodukcia

Opakovanie
( 1 hodina )
Syn
- 6 novozákonné
tematické okruhy
( 11 hodín )

Elizeuš:
2. Naamán – Božie
vykúpenie je zvláštne.
Buď mu poslušný aj
keď sa ti to zdá
niekedy nezmyslom.
II. Božie prokázanie –
Hospodin ťa miluje,
chce ťa celkom,
nemôžeš nič lepšie,
krajšie a dôležitejšie
než jeho.

2 Kráľov 5. k.

2 Mojžišova
20, 4-6

Ústne odpovede

Rozhovor
Hry

Zákon
- 1 hodina, 1
učivo

Dejepis
Výtvarná výchova

Poznanie obsahu
desatora podľa poradia.

Na základe desatora,
ako súboru pravidiel
hodných
napodobňovania,
pochopenie podstaty
nasledovania noriem.

Zasľúbenie,
narodenie, kto je
to Ježiš
- 1 hodina, 1
učivo

Výchova rodičovstvu

Spoznanie
výnimočných
prisľúbení, udalostí
a príbehov spojených
s narodením Ježiša
Krista, Božieho syna.

Mudrci od východu –
Ježiš je naväčší Kráľ,
Boh ho poslal, aby
priniesol mier a
radosť

Mt 2,1-12

Ježišovo učenie
- 1 hodina, 1
učivo

Výchova rodičovstvu

Nasledovanie Ježiša –
Ježiš volá k sebe.
Ideš, alebo máš iné
zámery? Dokedy?

Mk 8,34-38

Podobentsvo
- 3 hodín, 2 učivá

Maďarský jazyk

Spoznanie učenia
Ježiša Krista, ktoré je
nasledovaniahodné
v živote dieťaťa aj
v súčasnej dobe.
Spoznanie Ježišových
podobenstiev
s dôrazom na ich ľahkú
zapamätateľnosť.

Schopnosť definovania
výnimočnosti Ježiša
Krista. Schopnosť
jednoducho ústne podať
príbehy, a schopnosť
spojiť ich
s Vianočnými
sviatkami.
Pochopenie, že
Ježišove učenie sú
nasledovaniahodné
učenia.
Pochopenie, že
v podobenstve existuje
hlavný odkaz, kvôli
ktorému ho Ježiš
povedal.
Schopnosť ústneho
podania podobenstva za
pomoci učiteľa.

1. Milosrdný
Samaritán –
vstupenka do
nebeského kráľovstva
je láska. On nás
miloval prv, aj my
musíme milovať
nadovšetko Jeho
a Jeho deti.

Lk 10, 25-37

Dramatizácia
Písomné
odpovede

2. Obeť chudobnej
vdovy – Boh
nepotrebuje naše
peniaze. On chce to
najpodstatnejšie čo
máme, náš život..

Mk 12,41-44

Spoznanie Ježiša Krista
ako Syna Božieho,
ktorý lieči božskou
mocou, z lásky
a z milosti. Prikladanie
dôrazu na túto
skutočnosť počas
zapamätavánia si týchto
príbehov.

1. Povíchrica na mori
– Ježiš nad nami vždy
bdie, pri ňom sa
nemusíme ničoho báť.

Mk 4, 35-41

2. Uzdravenie slepého
od narodenia – Ježiš
aj nás uzdraví, aby
sme videli jeho
i Božiu slávu.

Jn 9, 1-12

Schopnosť
reprodukovať príbeh
ukrižovania Ježiša
Krista alebo súvisiacich
príbehov za pomoci
otázok. Pochopenie
skutočnosti, že
ukrižovanie sa udialo
kvôli našim hriechom.

Posledná večera –
Ježiš nám dáva seba.
V ňom sú naše
zaslúbenia, ktoré
žiadna zrada nezmarí.

Mt 26, 17-29
Mk 14, 12-25
Lk 22, 7-23

Polročné
opakovanie
( 1 hodina )
Zázrak,
vyliečenie
- 2 hodín, 2 učivá

Utrpenie, obeť na
kríži
- 2 hodín, 1 učivo

Prírodovedná
výchova
Hudobná výchova

Výtvarná výchova

Spoznanie Ježišovho
zázračného liečenia
a Božej moci skrze
tieto príbehy.

Spoznanie príbehov
súvisiacich
s ukrižovaním Ježiša
Krista.

Rozhovor
Dramatizácia

Reprodukcia

Vzkriesenie,
nanebavstúpenie
- 2 hodín, 1 učivo

Zhrnutie učiva
( 1 hodina )
Svätý duch
- 4 novo-(staro-)
zákonné
tematické okruhy
( 8 hodín )

Výtvarná výchova

Poznanie príbehu
vzkriesenia
a nanebovstúpenia
s dôrazom na víťazstvo
v týchto príbehoch.

Objavenie radosti
z Kristovho víťazstva,
pochopenie, že táto
radosť nie je chvíľková
ale môže byť navždy
súčasťou života
človeka.

Prázdny hrob – Ježiš
nezostal mŕtvy, on je
živý aby nám otvoril
bránu do nebeského
kráľovstva.

Jn 20, 1-10

Ústne odpovede

Ústna previerka
Osoba, práca,
dary Svätého
Ducha
- 2 hodín, 1 učivo

Zemepis

Spoznanie osoby
Ducha Svätého na
základe Jeho práce
a skutkov, ktoré vidíme
na Biblických
príbehoch.

Schopnosť otvorene
prijímať prácu Ducha
Svätého, uvedomenie si
nasledovaniahodných
vecí na základe
naučených príbehov.

Cirkev,
spoločenstvo
svätých
- 2 hodín, 1 učivo

Dejepis

Identifikácia Cirkvi,
ako spoločenstva
veriacich. Spoznanie
súvisiacich príbehov.

Odpustenie,
obrátenie,
znovuzrodenie
- 2 hodín, 1 učivo

Zemepis

Spoznanie naučených
príbehov a zmenu
ľudských osudov v nich
vykresľovaných.

Spoznanie skutočnosti
čo znamená
nasledovanie Ježiša
Krista, resp. Jeho
napodobňovanie.
Objavenie skutočnosti,
že aj spoločenstvo
môže nasledovať
Krista, žiť podľa Jeho
vedenia, príkladu
a usmerňovania.
Na základe naučených
príbehov pochopenie
veľkosti Božej milosti
a sily odpustenia.
Praktizovanie
odpúšťania na základe
Božej milosti.

Pokúšanie na púšti –
Ježiš zvíťazil nad
pokušiteľom
i pokušením a tým
zvíťazíme aj my keď
počúvneme hlas
Dúcha.
Ježiš povolá Leviho –
Ježiš prišiel spasiť
hriešnych: nás. Nás
volá ku svojmu stolu,
aby sme boli s ním.

Mt 4, 1-11
Lk 4,1-14

Vysvetlovanie

Mk 2, 13-17

Rozhovor

Ježiš a Samaritánka –
Ježiš nám ponúka
život, ktorý nemá
konca. Len otvorene,
naplnený Duchom ho
môžem vyznať ako
Spasiteľa.

Jn 4, 1-42

Dramatizácia

Život a smrť,
večný život,
nebeské
kráľovstvo
2 hodín, 1 učivo

Koncoročné
opakovanie
( 1 hodina )

Výtvarná výchova

Spoznanie
výnimočného,
zázračného a večného
Kráľovstva Božieho
z Písma.

Žasnutie nad rozdielom
medzi Kráľovstvom
Božím a pozemským
životom, pochopenie,
že Kráľovstvo je
pripravené pre Božie
deti.

Znamenia poslednej
doby – Ježiša jeho ľud
pozná a neuveria
nikomu inému. Buď
pripravený!

Mk 13, 21-37

Ústne odpovede

Ústna previerka

