
      
UČEBNÉ OSNOVY PRE PREDMET 

NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
 

6. ročník základné školy 
 
 
Ročníková téma: POZNÁVANIE PRAVDY 
Dieťa začína kriticky vnímať život a prostredie, v ktorom žije. Objavuje v sebe túžbu po hľadaní pravdy. Na 
tejto ceste potrebuje byť sprevádzané pravdou, ktorá ho vedie k Bohu, a ktorej hodnotu sa učí spoznávať. 
Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú pravdu do života. Objavená pravda prehlbuje rozmer 
náboženskej viery v živote dieťaťa. 
 
Ročníkový cieľ: 
Spoznávať Božiu pravdu. Oceniť hodnotu pravdy. Orientovať svoj život  podľa pravdy. Praktizovať život v 
pravde podľa hlasu svedomia. 

  
Ročníkový symbol: kameň  
Žiak sa v 6. ročníku stretáva so symbolom kameň, s ktorým postupne pracuje v štyroch rovinách: vecnej, 
subjektívnej, objektívnej a náboženskej.  
Kameň je symbolom tvrdosti, pevnosti a nezničiteľnosti. Je symbolom nadľudskej sily a moci. Kameň už 
v minulosti bol nenahraditeľný pracovný nástroj či dôležitý stavebný  materiál. V ľudovej múdrosti 
nachádzame množstvo prirovnaní a porekadiel o kameni.  
Človek, ktorý je pevným kameňom,  má pevný charakter, zásady, vyznáva hodnoty nemennej – trvácnej 
pravdy. Práve preto sa kameň stáva symbolom šiesteho ročníka.  
Náboženskú rovinu symbolu rozvíjame biblickým príbehom o Jakubovi, ktorý postavil Bohu kamenný oltár, 
o Ezechielovi, ktorý dostáva prísľub: Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa,.. (Ez 
11,19), pomenovaním Ježiša ako – uholný kameň, Petra – skaly Cirkvi.  
 
1. TÉMA: PRAVDA AKO HODNOTA 
Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 8 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou. 
 
Kľúčové pojmy:  sila slova, pravda, klamstvo, Jakub a Ezau, tajomstvo,  čestnosť, 8. Božie 
prikázanie, médiá, ohováranie, osočovanie 
 
Ciele témy: 
Kognitívny:  Interpretovať posolstvo biblického príbehu o Jakubovi a Ezauovi, vysvetliť potrebu 
pravdy v živote človeka a v medziľudských vzťahoch. Posúdiť silu slova. Reflektovať zásady 
pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov. 
Afektívny: Oceniť hodnotu pravdy v živote človeka. Uvedomiť si možnosť manipulácie slovom 
a jej riziká.  
Psychomotorický: Formovať návyk kritického prístupu k informáciám.  
 
Obsahový štandard 
Potreba pravdy 
Jakub a Ezau 
Pravda v etike, médiá (zachovanie tajomstva)  
8. Božie prikázanie 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

  na konkrétnej modelovej situácii rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom   
  interpretovať cez biblický  príbeh o Jakubovi a Ezauovi dopad klamstva na vzťah 

súrodencov 
 vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka a v medziľudských vzťahoch 
 posúdiť silu slova 



 pomenovať zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov 
 uviesť príklad manipulácie slovom a riziká manipulácie 
 na základe novinových článkov posúdiť hodnotu etiky pravdy v masmédiách 
 vo dvojici vytvoriť fiktívny list redaktorovi (novín, TV..) a posúdiť hodnovernosť daného 

masmédia 
 
Rozvoj kompetencií 
osobnostné: 
Žiak 

 objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti 
  v modelových situáciách  rozlíši medzi pravdou a klamstvom  

sociálne: 
Žiak 

 reflektuje zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov 
komunikačné: 
Žiak 

 uvedomuje si možnosť manipulácie slovom a jej riziká 
 chápe význam a hodnotu vypovedaného slova 
 vie vyberať a triediť informácie z rôznych médií 
 vyjadruje svoje myšlienky 
 nachádza zmysel slova alebo výrazu 

existenciálne: 
Žiak 

 žiak objavuje hodnotu pravdy vo svojom osobnom živote aj v medziľudských vzťahoch 
  je otvorený pre život v pravde  

 
Prierezové témy  
Mediálna výchova 
Žiak 

 je schopný samostatnej reflexie o pozitívnom a negatívnom vplyve médií 
 osvojil si kritériá na hodnotenie mediálnych žánrov 
  vníma účinok médií  na osobnosť človeka  

 
2. TÉMA: HĽADANIE PRAVDY O SVETE 
Hodinová dotácia témy: 5 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 10 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou.  
Kľúčové pojmy:  hľadanie pravdy, mýtus, obrazná reč, evolučná teória, stvorenie sveta 
 
Ciele témy: 
Kognitívny: Predstaviť pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení a porovnať 
s vedeckým pohľadom. Porovnať staroveké mýty o vzniku sveta s posolstvom biblického textu. 
Afektívny: Vnímať pravdivosť obraznej reči. Vážiť si krásu stvoreného sveta. 
Psychomotorický: Zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného človeka. 
 
Obsahový štandard: 
Cesty hľadania pravdy v dávnej minulosti 
Mýtický  obraz sveta 
Evolučná teória  
Biblický obraz stvorenia sveta (ENV) 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

 opísať pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení  sveta 
 porovnať predstavenú časovú udalosť stvorenia sveta na „lište“ času a vo Svätom písme 
 pomenovať  biblický príbeh o stvorení  ako model stvorenia, nie historickú udalosť 
 porovnať biblický príbeh o stvorení s vedeckým pohľadom 



 porovnať staroveké mýty o vzniku sveta s posolstvom biblického textu 
 jednoducho vytvoriť symbolický obraz stvorenia sveta 

 zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného človeka 
  vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode (globálne problémy) 

 
Rozvoj kompetencií 
osobnostné: 
Žiak 

  rozumie pohľadu na svet vo svetle kresťanskej viery 
sociálne: 
Žiak 

 dokáže vytvoriť  jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode 
komunikačné: 
Žiak 

 vie jednoducho vysvetliť symbolickú – obraznú reč mýtov 
 správa sa ohľaduplne, pozorne a tolerantne 

občianske: 
Žiak 

 účinne sa zapája do diskusie,  vhodne argumentuje 
 má pozitívny vzťah k zvereným veciam 
 vníma človeka ako súčasť prírody 

existenciálne: 
Žiak 

  prostredníctvom biblického príbehu si uvedomuje hodnotu stvoreného sveta 
  objavuje stvorený svet ako dar Boha človeku   
  vníma svoju zodpovednosť za stvorený svet 

 
Prierezové témy 
Environmentálna výchova 
Žiak 

 oceňuje prírodu (zem, vodu, zvieratá, rastliny) 
 vníma človeka ako súčasť prírody 
 má úctu k živým aj neživým súčastiam prírody, ktoré aktívne chráni. 

 
 
3. TÉMA: HĽADANIE PRAVDY O SEBE 
Hodinová dotácia témy: 5 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 10 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou.  
Kľúčové pojmy: stvorenie človeka, Boží obraz, úcta, pád človeka, hriech, svedomie, zákon, 
prekážky pravdy, pocit viny, vedomie viny 
 
Ciele témy: 
Kognitívny: Predstaviť  pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení  človeka a porovnať 
s vedeckým pohľadom. Porovnať biblický príbeh o páde človeka s mýtickým a poukázať  na 
rozmer kresťanskej nádeje (vyznanie a odpustenie viny). Zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí. 
Určiť osobné prekážky pri hľadaní pravdy. 
Afektívny: Uvedomiť si hodnotu človeka v stvorení na Boží obraz, bez ohľadu na vzhľad a výkon. 
Na modelovej situácii vnímať existenciu vlastnej viny. Uvedomiť si svoje hranice. 
Psychomotorický:  Osvojiť si vonkajšie prejavy úcty k človeku. Na modelových situáciách 
formovať návyk správneho zaobchádzania s vinou (pocit viny, vedomie viny). 
 
Obsahový štandard: 
Pôvod človeka 
Biblický obraz stvorenia človeka 
Pád človeka 
Hranice človeka (svedomie) 



 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

  pomenovať symbolickosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení  človeka a porovnať 
s vedeckým pohľadom 

 vysvetliť hodnotu človeka v stvorení na Boží obraz 
  vnímať svoje  vlastné hranice 
 navonok prejaviť úctu k človeku 
 porovnať biblický príbeh o páde človeka s mýtickým a poukázať  na rozmer kresťanskej 

nádeje (vyznanie a odpustenie viny) 
 zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí 
 určiť osobné prekážky pri hľadaní pravdy 
 na modelových situáciách rozlíšiť medzi pocitom viny a vedomím viny 

 
 Rozvoj kompetencií 
 osobnostné: 

Žiak 
 má pozitívny vzťah k sebe aj k iným 
 dokáže hodnotiť dopad svojich emócií 
 vie vytrvať v skúmaní a poznávaní nových vecí 

 sociálne: 
Žiak 

 akceptuje druhých ľudí bez ohľadu na vzhľad a výkon 
 objavuje radosť z dobre vykonanej práce 

 komunikačné: 
Žiak 

 je schopný vyjadrovať sa, porovnávať 
 vie vyjadriť svoje pocity 
 vníma obrazy a symboly 
 kriticky hodnotí myšlienky 

 občianske: 
 Žiak 

 odhaduje dôsledky vlastného správania a konanie v modelových situáciách 
 kultúrne: 

Žiak 
 pozorne vníma symbolické vyjadrovanie v mýtoch a prostredníctvom obraznej reči 
 chápe dôležitosť kultúrneho vyjadrovania  

existenciálne: 
Žiak 

 rozumie pohľadu na stvorenie človeka  vo svetle kresťanskej viery  
 dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a hodnotu 
 objavuje nielen svoju hodnotu ale hodnotu každého človeka 

 
 Prierezové témy 
 Mediálna výchova 

 vníma umelecké diela vyrastajúce z kresťanstva (obraz, literatúra, hudba) ako výraz 
kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

Environmentálna výchova 
 vníma človeka ako súčasť prírody 

 
 
 
 
 
 



 
 
4. TÉMA: OHLASOVATELIA PRAVDY 
Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 8 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou.  
Kľúčové pojmy: prorok Ezechiel, Ježiš – učiteľ pravdy, sv. Peter - skala, sv. Štefan, kamenné 
srdce, ohlasovanie 
 
 
Ciele témy: 
Kognitívny: Vysvetliť význam ohlasovania pravdy. Odvodiť logický záver z prezentovanej 
obraznej biblickej reči pri povolaní proroka Ezechiela. Na základe predstavených biblických postáv 
interpretovať biblické posolstvo o hodnote pravdy.  
Afektívny: Na základe svedkov pravdy povzbudiť sa k praktizovaniu pravdy.  
Psychomotorický: Inšpirovať sa k životu podľa pravdy pozitívnymi vzormi z dejín. Identifikovať sa 
s predloženými vzormi pre život v pravde. 
 
Obsahový štandard: 
Prorok Ezechiel  (Ez 3, 1-3)  
Ježiš – učiteľ pravdy (Mt, 5,37) 
Apoštoli - hlásatelia pravdy (sv. Peter, sv. Štefan) 
Modelové ilustrovanie konceptov a princípov pravdy  
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

 vysvetliť význam ohlasovania pravdy 
 odvodiť logický záver z prezentovanej obraznej biblickej reči pri povolaní proroka Ezechiela 
 vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše 'áno' nech je 'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'“. (Mt 5,37) 
 vymenovať aspoň dvoch ohlasovateľov pravdy 
 jednoducho opísať  život sv. Petra a sv. Štefana  
 porovnať svoj život s predloženými vzormi - ohlasovateľmi pravdy 

 
Rozvoj kompetencií 
osobnostné: 
Žiak 

 cez predstavené biblické postavy vníma a akceptuje existenciu nemennej pravdy 
 cez modelové situácie posúdi predstavené pozitívne a negatívne udalosti a  vyvodí závery 

pre svoj život 
sociálne: 
Žiak 

 je schopný vytvárať vzťahy prostredníctvom pravdivej komunikácie  s inými ľuďmi 
komunikačné: 
Žiak 

  na základe Ježišovho výroku: „Vaše 'áno' nech je 'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'“ vie 
zosúladiť vnútorný postoj s vonkajším 

 uvedomuje si hodnotu pravdivej komunikácie 
existenciálne: 
Žiak 

  podľa predstavených vzorov rozvíja praktizovanie pravdy  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. TÉMA: KONAŤ V PRAVDE 
Hodinová dotácia témy: 5 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 10 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou.  
Kľúčové pojmy:  zlaté pravidlo, morálka, židovský zákon Zedaka, islamský Zakat, príkaz 
lásky, skutky lásky, milosrdenstva, sociálny hriech, spravodlivosť, väčšie, menšie zlo a dobro  
 
Ciele témy: 
Kognitívny: Vysvetliť dopad rozhodnutia na život človeka. Zosumarizovať a aplikovať tému pravdy 
a jej hlavné body na riešení problému s mravnou dilemou. 
Afektívny: Na modelovej situácii si uvedomiť existenciu svojho svedomia. Stotožniť sa s kritériami 
rozlišovania medzi väčším a menším zlom, medzi väčším a menším dobrom. 
Psychomotorický: Formovať návyk zodpovednosti za svoje mravné rozhodnutia.  
 
Obsahové štandardy: 
Zodpovednosť za druhých z pohľadu prirodzenej morálky (Zlaté pravidlo) 
Židovský zákon Zedaka, islamský Zakat, Ježišov príkaz lásky   
Skutky  lásky (skutky milosrdenstva)  
Sociálny hriech 
Riešenie problémovej úlohy – príbeh s mravnou dilemou 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

 diskutovať o význame „Zlatého pravidla“ 
 porovnať židovský zákon Zedaka, islamský Zakat a Ježišov príkaz lásky 
 prispieva k diskusii  v pracovnej skupine a v triede o význame „Zlatého pravidla" 
 vnímať dopad rozhodnutia na život človeka  
 na modelovej situácii demonštrovať skutky lásky 
 posúdiť hodnotu pravdy  a vyvodiť závery pri riešení problémovej úlohy s mravnou dilemou 
 rozlišovať medzi väčším a menším zlom, medzi väčším a menším dobrom 
 definovať sociálny hriech 
 vymenovať 3 skutky, ktorými koná podľa pravdy  
 na príkladoch svätých, významných osobností a konkrétnych životných udalostiach 

vysvetliť spravodlivé (pravdivé) konanie 
 
Rozvoj kompetencií 
kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 

  prostredníctvom problémovej úlohy – príbehu s mravnou dilemou zvažuje dôsledky 
a následky života podľa prirodzenej morálky 

 je schopný vnímať  predstavené myšlienkové pochody 
osobnostné: 
Žiak 

 pri svojich reakciách je ohľaduplný voči mienke iných ľudí 
 je vnímavý k morálnemu a duchovnému rámcu svojej komunity 

sociálne: 
Žiak 

 vyjadriť svoj názor bez toho, aby urážal a opovrhoval názorom druhých  
 chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými 
 oceňuje skúsenosti druhých ľudí 
 ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov 
 v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada 

komunikačné: 
Žiak 

 zameria sa na konkrétne prejavy správania, problému 



 
 
občianske: 
Žiak 

 vníma životnú situáciu starého a chorého alebo chudobného človeka 
 uvažuje nad hodnotami, ktoré môže uskutočniť starý, chorý a hendikepovaný človek 
 angažuje sa v miestom spoločenstve a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy  

v duchu solidarity a lásky  
kultúrne: 
Žiak 

 všíma si kultúrne a náboženské prejavy iných národov, náboženstiev 
 je tolerantný a empatický 

existenciálne: 
Žiak 

  je pripravený aktívne sa podieľať skutkami lásky na  morálnom a duchovnom rámci svojej 
komunity 

 


