
DKÚ Spišská diecéza, október 2020 

 

UČENIE DOMA 

 

6. ročník Základné školy 

2. tematický celok: HĽADANIE PRAVDY O SVETE 

 

 

Čo vieme o svete na základe dávnych 

mýtických obrazov? 

 

 

 

 Vieme, kedy začal na zemi život? 

 Vieme, kedy bol stvorený človek? 

 Vieme, čo bolo ešte pred stvorením 

sveta? 

 Vieme, že svet má svoj počiatok? 

 Vieme, kto stojí za tým, že svet 

existuje? 

 Vieme, aký je Boží plán so svetom? 

 Vieme, kedy a ako sa vyvíjali 

jednotlivé živočíšne druhy? 

 Vieme, že Božia dobrota neustále 

udržuje tento svet? 

 

 

Na čo mýtické obrazy odpovedajú? 

Na čo mýtické obrazy neodpovedajú? 

Stačí ti ku poznaniu komplexnej pravdy o svete mýtický obraz? 

 

Ak áno, prečo? 

 

 

 

Ak nie, prečo?  
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Čo vieme o svete na základe vedeckých 

poznatkov? 

 

 

 Vieme, kedy začal na zemi život? 

 Vieme, kedy bol stvorený človek? 

 Vieme, čo bolo ešte pred stvorením 

sveta? 

 Vieme, že svet má svoj počiatok? 

 Vieme, kto stojí za tým, že svet 

existuje? 

 Vieme, aký je Boží plán so svetom? 

 Vieme, kedy a ako sa vyvíjali 

jednotlivé živočíšne druhy? 

 Vieme, že Božia dobrota neustále 

udržuje tento svet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na čo vedecké poznatky o svete odpovedajú? 
 

Na čo vedecké poznatky neodpovedajú? 

 

Stačia ti ku poznaniu komplexnej pravdy o svete vedecké poznatky?   

 

Ak áno, prečo? 

 

 

 

Ak nie, prečo? 
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Čo vieme o svete na základe biblických 

správ? 

 

 Vieme, kedy začal na zemi život? 

 Vieme, kedy bol stvorený človek? 

 Vieme, čo bolo ešte pred stvorením 

sveta? 

 Vieme, že svet má svoj počiatok? 

 Vieme, kto stojí za tým, že svet 

existuje? 

 Vieme, aký je Boží plán so svetom? 

 Vieme, kedy a ako sa vyvíjali 

jednotlivé živočíšne druhy? 

 Vieme, že Božia dobrota neustále 

udržuje tento svet? 

 

 

Na čo ti biblická správa o svete odpovedá? 

Na čo ti biblická správa o svete neodpovedá? 

Stačí ti k poznaniu komplexnej pravdy o svete iba poznať biblickú správu 

alebo i niečo viac?  
 

Ak áno, prečo? 

 

 

 

Ak nie, prečo? 

 

 

 

 
 


