
Rozpis učiva predmetu: Náboženská výchova 

 
Ročník : Piaty 
1hodina  týždenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Mes. Týž. Temat. 
celok 

téma Obsahový štandard Výstupy 
Výkonový štandard 

Medzipredmet. vzťahy:  
Prierezové 

témy:  
 

Poznámka 
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Úvodná hodina Práca so Svätým 
písmom 
/vyhľadávanie kníh, 
kapitol veršov/, 
skratky kníh. 
Misia Cyrila a Metoda 
/cyrilika, hlaholika, 
Otče náš v 
staroslovienčine/ 
Žiaci vierozvestcov – 
sv. Gorazd, jeho žiak 
sv. Bystrík 
 

Žiak vie: 

 vymenovať 5 historických 
kníh Starého zákona a 5 
historických kníh Nového 
zákona  

 pomenovať časti Nového 
zákona  

 podľa súradníc nájsť daný 
text vo Svätom písme  

 správne používať skratky kníh 
Svätého písma, čísla kapitol a 
veršov  

 opísať najdôležitejšie udalosti 
zo života sv. Cyrila a Metoda  

 vysvetliť prínos byzantskej 
misie pre Slovensko  

 vysvetliť prínos prekladu 
Svätého písma do nášho 
jazyka  

 reprodukovať spamäti prvé 
dva verše Jánovho evanjelia  

 s pomocou učiteľa poskladať 
modlitbu Otče náš v 
cirkevnoslovanskom jazyku  

 používať vhodné slová v 
komunikácii s inými ľuďmi  

 pravdivo a správne šíriť 
informácie 

DEJ, OBN 
 

Regionálna výchova 
Multikultúrna výchova 
Žiak 

 poznáva život slovanských 
predkov, význam cyrilometodskej 
misie pre náš národ 

 poznáva kultúru Slovanov, 
Byzancie, porovnáva so 
súčasnosťou 

 poznáva regionálne pamiatky 
spojené s pobytom vierozvestcov 
na našom území 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak  

 poznáva význam literatúry a písma 
pre civilizáciu, poznáva význam 
Písma v živote kresťana 

 

2 1.1 Úvod do Svätého písma                   

3 1.2 Orientujem sa vo 
Svätom písme 

4 Evanjeliá 

5 Evanjelium podľa Mt 

X. 6 1.3.  Misia sv. Cyrila 
a Metoda – nový jazyk 

7 1.4.  Otčenáš 
v staroslovienčine 

8 1.5.  Šíritelia posolstva sv. 
Cyrila a Metoda 

9  Legenda o sv. Andrejovi 
Svoradovi a Benediktovi; 
resp. životopisy svätcov 
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2.1.  Modlitba v Starom 
zákone – Modlitba Dávida 
a Šalamúna 

Dávidové prosby 
odpustenie (žalmy) 
Šalamúnova prosba o 
múdrosť 
Mária zvelebuje Boha 
(Magnifikat) 
Ježiš – učiteľ modlitby 
(Otče náš), 

v biblických príbehoch nájsť spoločné 
znaky modlitby Dávida a Šalamúna  
prerozprávať časť biblického príbehu zo 
života kráľa Dávida a Šalamúna  
charakterizovať časti modlitby Otče náš  
vytvoriť kartotéku biblických modlitieb  
porovnať dva evanjeliové texty modlitby 
Otče náš  

ETV, OBV,  
Osobnostný a soc. rozvoj 
Žiak 

 si uvedomuje potrebu modlitby 
v živote kresťana a potrebu 
komunikácie v živote ľudskej 
spoločnosti 
 

 

11 2.1.  Modlitba v Starom 
zákone – Modlitba Dávida 
a Šalamúna 

12 V modlitbe počúvam – 



Abrahámova modlitba porovnanie dvoch 
evanjeliových textov 
modlitby Otče náš 
 

prostredníctvom modlitby rozvíjať 
dialóg s Bohom  
nájsť vo Svätom písme modlitbu Otče 
náš  
citovať jeden citát zo Svätého písma  
správne doplniť (poskladať) Magnifikat 

Multikultúrna výchova 
Žiak  

 poznáva kultúru národov Biblie 

 poznáva spôsob slávenia Vianoc 

a sviatkov u iných vierovyznaní a 

národov 

 

13 2.2.  Modlitba v Novom 
zákone – Rozhovor s 
Otcom 

XII. 14 2.3.  Cez Máriu k Otcovi – 
Plniť vôľu Otca 

15  Advent, Vianoce Biblické udalosti 
Vianoc, Ježišovho 
detstva 

Vedieť základné historické udalosti 
Poznať význam vianočnej liturgie a 
symbolov 

Pripomenúť si skutočný obsah 
Vianočných sviatkov, poznávať 
liturgiu Adventu a Vianoc 

 

16  Vianočné udalosti 

17  Vianočné prázdniny    

18  Vianočné prázdniny    

I. 19  Vianočné prázdniny    
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3.1.  Modlitba svätých – 
Svätý František z Assisi 
 

Pravidlá modlitby 
(miesto, čas a 
pravidelnosť) 
Druhy modlitby 
Príklady svätých 
/hymnus sv. Františka 
na stvorenstvo – 
príklad oslavnej 
modlitby 
 

vymenovať pravidlá modlitby  
pomenovať aspoň tri druhy modlitby  
jednoducho prerozprávať životopis sv. 
Františka  
podľa vzoru – hymnus sv. Františka na 
stvorenstvo v modlitbe vyjadriť vďaku  
vytvoriť osobnú modlitbu k rôznym 

príležitostiam 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
 si osvojuje potrebu modlitby 

v živote kresťana, potrebu ticha 
a sústredenosti pre každé dielo 

 
Mediálna výchova 
 vie posúdiť hodnotu slávenia 

a kultúru správania 
 

 

21 3.2.  Druhy modlitby – 
Modlitba ako studňa 
 

22 Vidieť srdcom - Rozprávka 
o zázračnom košíku 
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  4.1.  Čo je to symbol 
 
 

Znaky a symboly v 
bežnom živote. 
Komunikácia 
prostredníctvom 
symbolu 
Liturgické symboly, 
farby, úkony, postoje, 
gestá 
Slávenie liturgického 
roku, slávnosť, 
liturgické obdobia 
Chrám, kostol, 
Jeruzalemský chrám 
Liturgické predmety 
 

vysvetliť pojem symbol  
oceniť úlohu a zmysel symbolov  
vymenovať jednotlivé obdobia 
liturgického roka  
priradiť správnu farbu k liturgickému 
obdobiu  
správne demonštrovať aspoň 5 
liturgických úkonov  
vysvetliť a oceniť potrebu slávenia  
symbolicky nakresliť schému rozdelenia 
liturgického roku  
pomenovať základné časti chrámu  
nakresliť a pomenovať 5 liturgických 
predmetov  
 

HUV, VYV 
 
Regionálna výchova 
Žiak: 

 pozznáva význam a náležitosti 
sakrálneho priestoru 

 poznáva miestny chrám a buduje 
si vzťah k sakrálnym pamiatkam 
regiónu 

 
Multikultúrna výchova 
Žiak: 

 poznáva sakrálne priestory iných 
náboženstiev a učí sa správať 
k nim s primeranou úctou 

 

24 4.2.  Liturgické úkony, 
postoje, gestá a farby 
 
 

25 4.3.  Svätý dar slávenia – 
Prečo oslavujeme; 
liturgický rok 
 
 

26 4.4.  Chrám – miesto oslavy 



III. 27  Jarné prázdniny TK    
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5.1.  Kto horí pre mňa - 
Sviečka a zápalka 

 

Obeta, obetavosť, jej 
zmysel v živote 
človeka. 
Obeta Ježiša Krista. 
Obeta baránka 
(starozákonná, 
novozákonná obeta, 
Pascha, posledná 
večera) 
Obetný dar, moja 
obeta. 
 

prostredníctvom príkladu opísať 
zmysel obety  
konkrétnym skutkom vyjadriť 
vďačnosť za obetu druhých ľudí 
(priateľov, rodičov)  
vysvetliť jednoduchým spôsobom 
spôsob sprítomnenia Ježišovej obety 
pri sv. omši  
vysvetliť prirovnanie Ježiša k 
nebeskému pelikánovi  
prejaviť vďaku za Ježišovu obetu  
nájsť analógiu medzi baránkom v 
Starom zákone a Božím baránkom v 
Novom zákone charakterizovať 
symbolický význam chleba a vína pri 
sv. omši  
oceniť význam chleba a vína v živote 
človeka  
aktívne sa podieľať na príprave a 
priebehu liturgického slávenia  

 

OBV, DEJ,  
Osobnostný a sociálny rozvoj: 
Žiak: 
 si uvedomuje potrebu obety 

v ľudskom živote 
 
Regionálna výchova 

 pozná náboženské pamiatky a 
tradície okolia 

 
Multikultúrna výchova: 
Žiak 

 poznáva význam slávenia Veľkej 
noci u Izraelitov 

 
 

 

29 5.2.  Obeta Ježiša - Nebeský 
pelikán 

30 5.3.  Baránok Boží 

31 Veľkonočné prázdniny 

IV. 32 Veľkonočné udalosti - 
Zmŕtvychvstanie 

33 Rút tá, ktorá horela pre 
iných 

34 5.4.  Moja obeta 

 

35 Obeta Božieho ľudu 
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 6.1.  Som chlapec a dievča, 
slúžim rodine 

Služba chorým 
(sviatosť pomazania 
chorých) 
Služba ľudskej rodine 
(sviatosť manželstva) 
Služba Božej rodine 
(sviatosť kňazstva – 
diakon, kňaz, biskup) 
 

opísať a porovnať úlohu chlapca a 
dievčaťa v službe rodine  
konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, 
chorým, slabším  
vymenovať tri stupne kňazstva  
vymenovať kňazov vo svojej farnosti  
vysvetliť potrebu sviatosti manželstva, 
kňazstva a pomazania chorých pre 
človeka z pohľadu služby 
formulovať modlitbu za kňazov 

 
OBV, VYV 
Prierezová téma: Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Žiak 
 si uvedomuje potrebu služby 

v spoločnosti ľudí; hľadá spôsoby 
ako vedieť slúžiť v rodine, 
spoločenstve; učí sa slúžiť a nie 
nechať sa obsluhovať 

 

 

37 6.2.  Sluha sluhov Božích 

38 6.3.  Slúžim chorým 

39 Chlieb pre všetkých 

40  Byť chlebom – 
domom chleba 
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7.1.  Modlím sa za 
najbližších 

Modlitba za živých 
/modlitba za kňnza, 
priateľov, rodičov, 
spolužiakov, učiteľov/ 
Modlitba k svätým 
/modlitba na príhovor 
svätých – Terézia z 
Lisieux, môj krstný 
patrón/ 
Modlitba za 
zomrelých 
 

pomenovať rôzne formy modlitby za 
druhých ľudí  
priradiť jednotlivé časti sv. 
omše/liturgie k bohoslužbe slova alebo 
bohoslužbe obety  
formulovať modlitbu za iných vlastnými 
slovami (kňazov, štátnych 
prestaviteľov, učiteľov, spolužiakov) 
na príklade života sv. Terézie z Liseux 
zdôvodniť potrebu modlitby k svätým  
sformulovať modlitbu ku svojmu 
krstnému patrónovi  

Regionálna výchova: 
Žiak: 

 pozná základné informácie 

o svojej farnosti a buduje si vzťah 

k miestam, kde žije 

 

 

42 7.2.  Môj patrón – môj 
ochranca 

43 Ochranca našej farnosti, 
diecézy 

44 Záverečný týždeň – žiaci 
s TU 



 

 


