RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK
ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ročníková téma: CESTA RADOSTI
Obsah náboţenskej výchovy pre tento ročník predstavuje ročníkovú tému Cesta radosti. Jej cieľom je viesť
ţiakov k postupnému objavovaniu lásky Boha k svetu a k človeku prostredníctvom budovania vzájomných
vzťahov, spoznávania ich hodnoty, ako aj k formovaniu návykov vzájomného prijímania sa a k návyku jednoduchej modlitby.
Ročníkový cieľ
Objaviť, ţe som milovaným Boţím dieťaťom. Oceniť hodnotu vzájomných vzťahov. Formovať návyk vzájomného prijímania sa a návyk modlitby.
Ročníkový symbol: SRDCE
Základným symbolom prvého ročníka je srdce. Sprevádza ţiakov v aktivitách či pracovných úlohách počas
celého školského roka. Ţiaci cez prácu s týmto symbolom spoznávajú dôleţitosť lásky v ţivote človeka, nevyhnutnosť vzájomného delenia sa, pomoci, slušnosti a obetavosti ako základných sociálnych kompetencií.
Pri práci so symbolom vychádzame z jeho štyroch rovín:
• Vecná rovina: ţiaci spoznávajú jeho základný význam – je to dôleţitý ľudský orgán, bez ktorého človek
nemôţe ţiť.
• Subjektívna rovina: aj ja mám srdce, ktoré mi bije v hrudi – ak si priloţíme ruku na hruď, môţeme ho aj
počuť. Aké srdce mám ja? ...štedré, láskavé, ochotné...
• Objektívna rovina: Čo vyjadruje tento symbol? Hovoríme, ţe srdce je symbolom lásky. Prečo? Lebo ním
vyjadrujeme náklonnosť voči niekomu, lásku, vďačnosť, priateľstvo... Láska pohýna človeka k tomu, aby
konal dobré veci, aby pomohol, pozdravil, prejavil súcit, podelil sa, navštívil chorého...
• Náboženská rovina: srdce je symbolom spoločenstva – byť s niekým. Keď je človek sám, je mu smutno,
hľadá niekoho, chce byť s niekým. Kaţdý človek je povolaný do spoločenstva lásky – do Boţej rodiny. Musí
mať však srdce otvorené, milujúce, láskavé, ochotné – len vtedy je totiţ schopné budovať spoločenstvo
lásky.
Symboly zohrávajú sprostredkujúcu úlohu medzi teologickými a antropologickými obsahmi. Aj deti dokáţu
vnímať a precítiť nevyslovené skutočnosti. Symboly ako také nie sú obsahom vyučovania, so symbolmi robíme
skúsenosť. Nie je to vysvetľovanie, ale proces, v ktorom má svoje miesto mlčanie i konanie, rozprávanie i hranie,
práca i slávenie, obraz i hudba.
Adaptácia ţiaka s mentálnym postihnutím na nové prostredie
Vyučovanie náboţenstva je priestor, kde sa ţiaci učia kresťanským postojom a kresťanskému ţivotu. Z antropologického uhla pohľadu ide o to, aby ţiak objavil svoju osobnú originalitu, svoju identitu a svoje miesto
v ľudskom spoločenstve.
Zameranie prvého ročníka je antropologické. V doplnkových témach sa však ţiaci oboznamujú so základnými
udalosťami dejín spásy. Pozorovaním učiteľa počas modlitby, opakovaním jednoduchej prosebnej a ďakovnej
modlitby, ako i preţehnaním sa s pomocou učiteľa sú deti vedené k formovaniu základných náboţenských návykov. Modlitba na hodine nemusí mať vţdy svoje ustálené poradie. Učiteľ ju má zaradiť do jednotlivých častí
hodiny prirodzene, a to aj viackrát. Vţdy však na ňu ţiaci upozorní a povie, prečo sa modlia. Pred modlitbou by
sa mali ţiaci stíšiť, napr. jemným cinknutím, zahraním určitej melódie, spevom a pod. Bude to pre ţiakov signál, ţe nastáva čas modlitby. Pokyny o tichu a stíšení sa treba deťom trpezlivo opakovať dovtedy, kým si tento
návyk neosvoja.
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Edukačný proces je zameraný na špecif cké ciele vyučovacej hodiny, a to veľmi špecif cky podľa vzdelávacích
programov A, B, C. Ich dosiahnutie je individuálne u kaţdého ţiaka. Ťaţší stupeň sa stáva len pozorovateľom.
V tomto vzdelávacom programe ţiaci vţdy pracujú s výraznou pomocou učiteľa, najmä pri praktickej činnosti.
Vyučovacia hodina má mať svoju postupnosť: má vychádzať zo skúsenostného vyučovania prostredníctvom
záţitkových predmetov alebo inej motivácie k intelektuálnemu vyučovaniu a v závere k aplikácii na súčasný ţivot. Táto postupnosť súvisí so štruktúrou nášho mozgu. Vonkajšia kôra je spojovacím mostom medzi vonkajším
a vnútorným svetom. Tu je sídlo krátkodobej pamäti. Stredná vrstva je sídlom citového ţivota. Mentálne postihnuté deti majú sčasti poškodenú vonkajšiu kôru alebo jadro, stredná vrstva je však pomerne nedotknutá,
preto vedia byť prítulné, hoci svoju vďačnosť nevedia vţdy verbalizovať a ukázať. Najvnútornejšia časť mozgu
je sídlom dlhodobej pamäti a koordinácie medzi starými a novými poznatkami, medzi vzájomnými súvislosťami. Výskum potvrdil, ţe len to sa dostane do dlhodobej pamäti, čo prešlo citovou vrstvou. Ak nepriaznivé
podmienky (zlé medziľudské vzťahy v prostredí dieťaťa, šoky, nešťastia a iné) nedovolia osloviť citovú sféru,
mozgové jadro zakrpatie alebo sa nerozvinie naplno. Mentálne postihnutí ţiaci nemajú čo koordinovať. (E.
Plešková: Základy vyučovania náboženstva)

1. TÉMA: ZOZNAMUJEME SA NAVZÁJOM
Sociálny vývoj dieťaťa začína vtedy, keď si uvedomí, ţe je jedinečná bytosť, ktorá má svoju vlastnú identitu, svoju individualitu. Aţ potom si môţe začať osvojovať zručnosti potrebné na ţivot v spoločenstve ľudí – v rodine,
v škole, medzi kamarátmi. Deti sa naučia komunikovať s ostatnými, deliť sa o svoje veci, brať ohľad na
druhých a riadiť sa všeobecnými pravidlami spoločenského styku.
Deti potrebujú vedieť, kde sú hranice správneho a prijateľného správania. Keď zistia, ţe hranice sú pevné, upokojí ich pocit bezpečia, prestanú chcieť hranice posúvať a podriadia sa im. Deti poznávajú svet nielen pozorovaním a experimentovaním, ale aj testovaním hraníc a overovaním si pravidiel.
Je známe, ţe deti sa učia napodobňovaním, a to platí aj v osvojovaní si pravidiel sociálneho kontaktu. To, čo sa
v tejto oblasti naučia v konkrétnych situáciách v škole, budú aplikovať aj v kontaktoch s ďalšími ľuďmi. Kaţdé
dieťa je iné, preto nezabúdajme rešpektovať osobnosť dieťaťa, aby sa mohlo prirodzene vyvíjať. Nesnaţme sa
ho meniť nasilu.
Ţiak by mal byť z domu zvyknutý na určitý denný poriadok, aby sa lepšie orientoval v tom, čo sa deje teraz a čo
sa bude diať potom. Učiteľ náboţenskej výchovy má na tieto skutočnosti tieţ pamätať, svoju hodinu chronologicky rozčleniť a ţiakom ju pomenovať podľa kartičiek s obrázkami. Tak budú ţiaci presne vedieť, čo budú
vykonávať: učiteľ im umoţní pocit bezpečia. Ak si učiteľ zavedie tieto kartičky, počas roka ich uţ nemá meniť.
Ţiakom bude trvať dlhší čas, kým sa s nimi zoznámia a kým ich budú rešpektovať.
Ţiaci spoznávajú nové prostredie a ľudí, s ktorými sa stretávajú. Zoznamujú sa navzájom, učia sa svoje mená.
Stretávajú sa na prvých hodinách v škole, nielen na náboţenstve. Je potrebné, aby sa navzájom spoznali medzi
sebou a tieţ s učiteľom náboţenstva. Ide o obdobie adaptácie dieťaťa aj v náboţenskej oblasti. Zvolená aktivita
prepája detskú hravosť s učením sa v škole. Ţiaci majú v tomto období veľmi chudobný rečový prejav
(jednoslovné odpovede). V slovnej zásobe majú asi 15 slovies. Pomáhame im vyjadriť sa neverbálne, pomocou
hračiek. Snaţíme sa s deťmi počas hry aj učiť. Nečakajme, ţe ţiak sa naučí plánované činnosti za jednu hodinu.
Je to dlhodobý proces, ktorý si vyţaduje neustále opakovanie a veľa trpezlivosti. U dieťaťa formujeme návyk
modlitby: pozorovať učiteľa počas modlitby, preţehnať sa s pomocou učiteľa, opakovať modlitbu po
učiteľovi, prípadne naučiť sa krátku modlitbu.
Nezabúdajme, ţe ide o dôleţité adaptačné obdobie ţiakov, kedy je pre ne dôleţité zvládnuť základné ţivotné
návyky v novom prostredí. Aţ vtedy, keď si ich v tomto prostredí zautomatizujú, osvoja, aţ vtedy sa v nich
vytvorí pocit bezpečia a dôvery a aţ vtedy môţeme začať formovať aj náboţenský rozmer ich osobnosti. V láskyplnej atmosfére môţu potom na hodinách venovaných udalostiam liturgického roka spoznávať toho, ktorý
povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Boţie kráľovstvo!“ (Lk 18,16)
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: ja, meno, kamarát, spoluţiak, nebeský Otec, modlitba, kamarátstvo, záľuby, vďačnosť, pomoc,
srdce, miesto, poriadok, dom, pravidlá
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Obsah
• predstavenie sa
• spoznanie spoluţiakov
• kamarátske vzťahy so spoluţiakmi
• poznanie mien kamarátov
• poznanie svojho miesta v triede
• oboznámenie sa so školskými pravidlami
• formovanie návyku delenia sa
• formovanie návyku preţehnania sa
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Pomenovať menom seba, svojich spoluţiakov.
Afektívny cieľ: Prejaviť záujem o priateľstvo. Povzbudzovať k priateľským vzťahom. Prijímať sa navzájom.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vzájomného prijímania sa (základy socializácie).
Formovať návyk modlitby: pozorovať učiteľa počas modlitby.
Ţiak si osvojuje:
• predstaviť sa, pomenovať spoluţiakov po mene;
• spolupracovať na vytváraní kamarátskych vzťahov v triede;
• pomenovať záľuby svojich kamarátov;
• vyjadriť pozitívny vzťah k spoluţiakovi;
• kamarátiť sa so spoluţiakmi, gestami vyjadriť kamarátstvo;
• sedieť na svojom mieste;
• správať sa v triede, dodrţiavať školský poriadok;
• preţehnať sa s pomocou učiteľa.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• sa dorozumieva slovami i gestami.
• sa pozdraví, poďakuje, poprosí.
• rozširuje svoju slovnú zásobu a pouţíva ju na dokonalejšiu komunikáciu.
• si osvojuje modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom.
• neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne s pomocou učiteľa).
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu nadväzovania priateľských vzťahov.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• pozoruje a spoznáva svoje pracovné prostredie – triedu a školu.
• si vytvára vzťah k novému prostrediu.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• spoznáva, ţe v škole sa môţe mnohému naučiť.
• aktívne si všíma, čo sa okolo neho deje.
• citlivo vníma vzťahy v rodine a v škole.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich kamarátov a ich záľub.
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2. TÉMA: ZOZNAMUJEME SA SO ŠKOLOU
Ţiak postupne spoznáva nový priestor – školu, triedu, svoju lavicu, delenie času (školský zvonček). Môţe sa
zdať, ţe toto je úloha iných predmetov, je však veľmi dôleţité uvedomiť si, ţe takéto dieťa reaguje na nové
podnety veľmi pomaly, potrebuje dlhší čas na ich spracovanie a priam nevyhnutne potrebuje preţívať pocit
bezpečia, istoty a prijatia. Zdravé dieťa potrebuje na adaptáciu 2 – 3 mesiace, avšak mentálne postihnutému
dieťaťu to trvá dlho, snaţíme sa o to, aby nemalo z nového prostredia strach. Preto ho musí dôverne spoznať,
musí mať jasne vymedzený priestor, ktorý mu dáva pocit bezpečia. Všetko musí mať pomenované, priradené, kaţdá činnosť musí byť členená na jednoduché postupy. Ak sa nedodrţí táto postupnosť, dieťa nedokáţe
prekryť svoju úzkosť, prechádza do paniky alebo nastupuje agresivita. Z tohto dôvodu sa venujeme tomuto
zvládnutiu prostredia aj na hodinách náboţenskej výchovy.
Keď ţiak zvládne priestor, pomáhame mu zvládnuť čas v zmysle chronológie: čo bude nasledovať, postup činností. Ţiak najprv rozumie len tomu, čo sa deje tu a teraz. Aţ neskôr si začína budovať pojem následnosti: vie,
ţe niektorá činnosť nasleduje pred inou a obrátene. V tom mu môţe pomôcť obrázkový rozvrh činností – kartičky s piktogramami. Na nich má nakreslené znaky danej činnosti v takom poradí, ako budú nasledovať, napr.
kreslenie – ceruzka, modlitba – kríţik, hra – lopta, tanier – obed a pod. Ţiakovi sa vţdy ukáţe, akú činnosť práve
vykonáva. Táto postupnosť krokov sa odporúča zvlášť u detí s autistickými prvkami.
Úlohou učiteľa je pomôcť ţiakovi zvyknúť si na školu, spoznať nové prostredie, systém práce, aj nových kamarátov – spoluţiakov. Ţiakov učíme správaniu sa v školskom kolektíve. Je potrebné formovať u ţiakov návyk
vzájomného prijímania sa (základy socializácie), povzbudzovať k vytváraniu priateľských vzťahov. Je dôleţité,
aby sa ţiaci naučili aj správnemu spôsobu sedenia, čo má význam zvlášť u telesne postihnutých detí. Ak ţiak
nesedí pohodlne, necíti sa bezpečne, nedokáţe sa sústrediť, pretoţe pozornosť mu stále odbieha na sedenie.
Pripomíname, ţe z psychologického hľadiska je veľmi dôleţité vytvoriť ţiakom na vyučovaní vhodné a príjemné prostredie. Ţiaci sa ľahko nechajú rozptýliť zvukmi a predmetmi okolo seba, prípadne im ich zdravotný stav
sťaţuje udrţanie pozornosti. Preto by mal učiteľ odstrániť z priestoru, kde prebieha vyučovanie, všetky nepotrebné veci a pomôcky z predchádzajúcich hodín. Odporúča sa vštepovať ţiakom metódu učenia zľava doprava, to znamená, ţe na ľavú stranu lavice kladieme predmety, ktoré budeme pri danej činnosti potrebovať. Keď
je úloha alebo činnosť splnená, presunieme pomôcky doprava, to je pre ţiaka znamenie, ţe práca skončila.
Aby nám ţiaci dobre rozumeli, je nevyhnutné hovoriť s nimi zrozumiteľne a jasne v krátkych vetách. Jednoduché slovné spojenia treba stále opakovať. Pri komunikácii je dôleţité pouţívať gestikuláciu. Ak ţiak prejaví
snahu o komunikáciu, reagujte okamţite: niekedy stačí len úsmev, pohladkanie či jedno slovo. Nezabúdajme,
ţe postihnutým deťom trvá dosť dlho, kým zareagujú, takţe im treba dopriať viac času. Nezameriavame sa len
na výkony ţiaka. Učiteľ sa má snaţiť vstúpiť do sveta ţiaka, pochopiť ho také, aké je.
Ţiak ešte nedokáţe zovšeobecňovať, má konkrétne myslenie s vyuţitím všetkých zmyslov. Učiteľ pomáha ţiakom pracovať na zdokonaľovaní komunikačných schopností, aby sa mohli neskôr ľahšie orientovať v sociálnych situáciách, aby sa naučili, ako sa majú správať.
Aţ keď dieťa pocíti, ţe je milované a prijímané také, aké je, keď sa bude v novom priestore a s novými ľuďmi
okolo seba cítiť bezpečne, aţ vtedy ho môţeme viesť k postupnému uvedomovaniu si svojej hodnoty ako Boţieho dieťaťa a k základnému vzťahu k Bohu, ako k nášmu nebeskému Otcovi.
Ţiaci s mentálnym postihnutím v tomto veku vnímajú väčšie, výraznejšie prvky (pri práci s obrazom sa vyuţíva
obraz s jednou postavou, neskôr maximálne s tromi postavami). Predmety ţiak skladá podľa 1 – 3 znakov. Obrázok poskladá z 2 – 3 častí, dokáţe pracovať s 3 – 5 dvojicami obrázkov.
Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: zvonček, pravidlá, školský poriadok, naša trieda, orientácia v priestore školy, zariadenie školy
– čo patrí do školy
Obsah
• školské zvonenie, delenie času
• škola, trieda, lavica
• komunikácia v triede, v škole
• miestnosti školy, jej zariadenie
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: S pomocou učiteľa opísať pravidlá školy.
Afektívny cieľ: Nadchnúť sa pre navštevovanie školy.
Psychomotorický cieľ: Vytvárať návyk dodrţiavania školských pravidiel: sedieť počas hodiny na svojom mieste, prihlásiť sa, orientácia v priestore.
Ţiak si osvojuje:
• vysvetliť význam školského zvonenia;
• rozoznať rôzne zvuky hodín a zvončekov;
• rozlíšiť čas práce a odpočinku;
• priradiť symboly dňa a noci;
• identif kovať svoju triedu a lavicu;
• spoznať svoju školu;
• pozdraviť sa, hlásiť sa, správne komunikovať;
• opísať budovu školy, jej zariadenie;
• orientovať sa v priestore školy.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• sa dorozumieva slovami i gestami.
• pozdraví sa, poďakuje, poprosí.
• rozširuje svoju slovnú zásobu a pouţíva ju na dokonalejšiu komunikáciu.
• formuje si návyk správnej komunikácie počas vyučovania.
• osvojuje si modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom.
• neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne s pomocou učiteľa).
• osvojuje si školské pravidlá.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu nadväzovania priateľských vzťahov.
• spoznáva svoje pracovné miesto v triede ako miesto bezpečia.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• pozoruje a spoznáva svoje pracovné prostredie – triedu a školu.
• orientuje sa v prostredí školy.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• spoznáva, ţe v škole sa môţe mnohému naučiť.
• aktívne si všíma, čo sa okolo neho deje.
• citlivo vníma vzťahy v škole.
• rozlišuje čas práce a odpočinku.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich kamarátov a ich záľub.
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Prierezové témy
Mediálna výchova:
Ţiak
• deti si prakticky osvojujú jednoduché formy komunikácie, ako je pozdrav, prosba, poďakovanie, ospravedl
nenie sa.

3. TÉMA: RODINA, JA A KAMARÁTI
Ţiaci sa v tejto téme oboznamujú s úlohou rodiny a jej jednotlivých členov, spoznávajú a preciťujú nezastupiteľnú úlohu lásky, vzájomnej pomoci a priateľstva. Zistia, ţe rodina je prostredie, kde nachádzajú bezpečie,
prijatie a lásku. Tu sa rodí nový ţivot, rodina ho má ochraňovať a rozvíjať v kaţdom smere. Citový vývoj je
spojený s uvedomovaním si seba samého. Ţiak sa učí, ţe je samostatný jedinec, ţe má telo, meno, ţe môţe
ovplyvňovať svoje okolie, svojich blízkych. V osobnosti ţiaka sú poloţené základy toho, ako sa bude v
budúcnosti vnímať, ako sa bude správať, nakoľko bude sebavedomý. Bude spoznávať, ţe ľudia v rôznych
situáciách preţívajú rôzne pocity, bude sa učiť, ako treba s nimi zaobchádzať.
Z rodiny vychádza dieťa do nového prostredia – do školy, kde sa oboznamuje s novými ľuďmi, pravidlami, povinnosťami. Tu dieťa strávi väčšiu časť dňa, preto je potrebné, aby si toto prostredie obľúbilo, aby si v ňom našlo
priateľov a cítilo sa v ňom bezpečne. Má sa naučiť akceptovať svojich kamarátov a rozvíjať s nimi priateľské
vzťahy. Dieťa sa učí vytvárať si skupinovú identitu, do ktorej zahŕňa kaţdého ţiaka v triede. Vybranými
aktivitami, zaloţenými na pozitívnom osobnom záţitku, má učiteľ ţiakovi pomôcť priblíţiť toto prostredie,
vnímať vzťahy medzi členmi rodiny, chápať dôleţitosť rodiny, rozvíjať vedomie spolupatričnosti v rodine i v
škole, vnímať všeobecné ľudské hodnoty, ako sú priateľstvo, láska, vzájomná pomoc, ochota a pod. Moderné
vyučovanie má smerovať k rozvoju celého človeka, hovoríme o celistvej výchove, to znamená, ţe zapájame
rozum, cit aj telo. Tomuto zámeru vo výraznej miere napomáhajú tvorivé praktické cvičenia, pohybové a
didaktické hry, záţitkové predmety.
Kaţdé dieťa potrebuje lásku a bezpečie. Len vtedy sa odváţi učiť sa nové veci, ak je uistené, ţe je milované. Na
druhých ľuďoch sa učí, ako vyzerá hnev, šťastie, bolesť, prekvapenie. Zároveň sa učí, ako na prejavené pocity
reagovať, napr. ţe treba potešiť človeka, ktorý je smutný.
Ţiak sa postupne zoznamuje s jednoduchými náboţenskými pojmami, ako je preţehnanie sa, zopakovanie
spontánnej prosby, vyjadrenie poďakovania. Učiteľ sprevádza ţiaka na ceste objavovania láskavého Boha, ktorý stojí nad všetkým a od ktorého všetko máme. Je dobré mať mocného ochrancu a bezpečného sprievodcu
na ceste ţivota. Cez toto poznanie sa má dieťa naučiť vnímať radosť, preţívať ju, prijímať a rozdávať vo svojom
okolí.
Ţiaci sa naučia slovami vyjadrovať svoje pocity smútku, hnevu, strachu, šťastia, radosti, bezpečia. Látková postavička Adam pomáha ţiakom učiť sa hravou formou.
Učiteľ si vopred zistí rodinné pomery svojich ţiakov. Ak pochádzajú z neúplných rodín alebo ak o nich rodičia
nejavia záujem, musí v témach o rodine vziať túto skutočnosť do úvahy a veľmi citlivo pristupovať k takýmto
ţiakom i k príprave samotnej hodiny. Je samozrejmé, ţe v týchto témach musí upraviť aj formulácie svojich
vyjadrení, činností, kladenia otázok. Učiteľ kladie jednoduché a jednoznačné otázky.
Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: rodina, mama, otec, dieťa, láska, pomoc, starostlivosť, kamarát
Obsah
• mama a jej úloha
• otec a jeho úloha
• rodina a jej úloha
• dieťa – patrím do rodiny
• kamarát
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Slovne vyjadriť úlohy rodičov. Slovne vyjadriť úlohu rodiny. Slovne vyjadriť vlastnosti dobrého
kamaráta.
Afektívny cieľ: Vytvárať atmosféru dôvery, radosti a istoty. Váţiť si pozitívne vzťahy doma i v škole. Prejaviť
záujem o budovanie kamarátskych vzťahov.
Psychomotorický cieľ: Spoločne vytvoriť rodinný dom /z lega, kociek, hračiek/.
Ţiak si osvojuje:
• slovne vyjadriť úlohy rodičov;
• slovne vyjadriť úlohu rodiny;
• pomenovať členov rodiny;
• vyjadriť vlastnosti dobrého kamaráta;
• preţívať pozitívne citové záţitky a vyjadriť ich navonok (objatie);
• slovne a gestami vyjadriť vďaku (rodičom);
• spoznávať vlastnú jedinečnosť (praktickými činnosťami);
• zopakovať krátku modlitbu;
• osvojiť si návyky zdvorilej komunikácie;
• vymenovať vlastnosti dobrého kamaráta;
• poznať meno svojho kamaráta;
• uplatňovať prejavy odpustenia a empatie;
• naučiť sa jednoduchú báseň;
• vyrobiť darček pre mamu (s pomocou učiteľa).
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• chápe obsah krátkeho textu a reaguje naň.
• pozdraví sa, poďakuje, poprosí.
• odpovedá na krátke a jasné otázky.
• neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne s pomocou učiteľa).
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky.
• vníma rodinu ako miesto bezpečia.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• poznáva a ochraňuje svoje najbliţšie ţivotné prostredie.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• objavuje hodnotu rodiny.
• prejavuje svoje city voči najbliţším.
• citlivo vníma vzťahy v rodine a v škole.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich kamarátov a ich záľub.
• učí sa vnímavosti voči potrebám druhých.
• osvojuje si návyk pomoci a delenia sa.
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4. TÉMA: PRÍRODA – BOŢIE DIELO
Tento tematický celok ponúka témy týkajúce sa stvoreného sveta, ţivej a neţivej prírody. Dieťa sa
oboznamuje s týmto svetom, učí sa vnímať a obdivovať krásu, ktorú nevytvoril človek, krásu, ktorú dostal od
Boha ako dar.
Zo začiatku hneď nehovoríme o Bohu. Všímame si prírodu okolo seba, vytvárame záţitok, ktorý má pripraviť
cestu k Bohu. Prostredníctvom osobného záţitku a skúseností sú ţiaci vedení k citlivosti k ţivým tvorom a k ich
ochrane. Ţiak sa učí rešpektovať ţivotné prostredie, rastliny, zvieratá i ľudí. Učí sa prejavovať nadšenie a radosť
z krásnych vecí v prírode.
Nakoľko ţiak má v tomto veku veľmi chudobný rečový prejav, učenie je postavené na zmyslovom vnímaní. Ţiak
ešte nedokáţe logicky myslieť, na riešenie úloh vyuţíva svoju osobnú skúsenosť a bezprostredné preţívanie.
Preto prvoradou metódou v tomto ročníku je hra. Táto metóda totiţ výrazne podporuje osobnostný a psychomotorický vývin ţiaka.
Témy sú spracované antropologicky s postupným poukazovaním na duchovný rozmer. Učiteľ náboţenstva
má pred sebou jasný cieľ: viesť ţiakov k tomu, aby si vytvorili k Bohu osobný vzťah. To sa však nedá dosiahnuť
len v kognitívnej oblasti. Nesmie zabúdať na to, ţe musí osloviť celého ţiaka – jeho rozum, cit i ruky (celistvá
výchova), teda v maximálnej miere vyuţíva záţitkové vyučovanie a tvorivosť pomocou rúk.
V tom nám pomáhajú záţitkové predmety, ktoré sa zároveň stávajú predstupňom chápania symbolov. Nimi
vzbudzujeme v ţiakoch väčšiu dôveru a cez dôveru ich vedieme k viere. Tieto predmety musia mať vzťah k ţivotu ţiaka, musia súvisieť s vyučovacou témou a musia viesť k cieľu vyučovacej hodiny. Záţitkový predmet oslovuje zmysly dieťaťa: vidieť, cítiť vôňu, počuť, chutnať, dotýkať sa. Správny metodický postup pri práci so záţitkovými predmetmi prebúdza v deťoch citlivosť, pozornosť a úctu voči ľuďom a všetkému, čo nás obklopuje.
Zvlášť v tejto téme vedie učiteľ ţiakov k obdivu, k úţasu. Nedosiahne to však ţiadnym príkazom. Skúša, aby sa
ţiaci učili prejaviť svoj citový záţitok aj navonok, aby sa ho naučili správne spracovať a v neposlednom rade aby
sa naučili aj správne komunikovať so svojím prostredím.
V tejto téme nezabúdame ani na muzikoterapiu. Ţiaci, ktorí majú problém s komunikáciou, interakciou a sebavyjadrením prostredníctvom reči, môţu byť pozitívne motivovaní počúvaním hudby. Môţu tlieskať do rytmu,
dupať, spievať rôzne riekanky, „hrať“ na ručne vyrobených „hudobných nástrojoch“, napr. to môţu byť plechovky naplnené semienkami a podobne.
Pretoţe intraindividuálne, ale aj interindividuálne rozdiely medzi jednotlivými ţiakmi môţu byť veľmi veľké, odporúčame, aby si učiteľ kaţdú tému dôkladne preštudoval a upravil podľa mentálneho postihu ţiakov v svojej
triede.
Zásada sv. Hildegardy z Bingenu hovorí, ţe všetko pozemské je podobenstvom boţského. Ak budeme mať toto
na pamäti, môţeme ku kaţdej téme pristupovať z perspektívy viery. Učiteľ sa tak môţe stať sprievodcom detí
na ceste objavovania neviditeľného, ale milujúceho Boha. Erik Läufer povedal: „Kto sa chce naučiť niečo o Bohu,
nech si všíma prírodu.“
Učiteľ pomáha ţiakom odkrývať Boha – Lásku, ktorá prijíma a bezpodmienečne miluje kaţdého človeka. Ak
tento vzťah bezpodmienečného prijatia dieťa pocíti od učiteľa, bude to najlepšia cesta budovania osobného
vzťahu dieťa – nebeský Otec. A toto je cesta ťaţká a náročná aj pre učiteľa. Vo vedomí, ţe tou správnou cestou
je pre nás Jeţiš, nech vás povzbudia slová kardinála Newmanna: „Som povolaný niečo robiť, niečím byť, na čo
nie je povolaný nikto iný na zemi.“
Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek Kľúčové
pojmy: príroda, ţivot, zvieratá, obdiv, krása
Obsah
• rozmanitosť a krása prírody
• rôzne plody prírody
• zvieratá v prírode
• rastliny v prírode
• voda a jej dôleţitosť
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Pomenovať, čo patrí do prírody.
Afektívny cieľ: Vnímať a obdivovať krásu prírody.
Psychomotorický cieľ: Pomenovať a priradiť prírodné materiály. Formovať návyk modlitby vďaky za krásu
stvorenstva.
Ţiak si osvojuje:
• vymenovať časti prírody;
• rozoznávať zvuky prírody;
• spolupracovať pri tvorbe plagátu;
• pomenovať rôzne druhy ovocia a zeleniny;
• priradiť k stromu správny druh ovocia;
• rozoznávať jednotlivé zvieratá;
• pomenovať zvieratá podľa ukáţky;
• priradiť k sebe zvieratká podľa druhu;
• napodobniť pohyb a zvuk zvieratka;
• rozlíšiť mláďatká zvierat;
• pomenovať tri druhy kvetov;
• naučiť sa jednoduchú riekanku;
• rozoznať zvuky vody;
• opakovať rytmus tlieskaním;
• vytvoriť z vykladacieho materiálu krajinku s vodou;
• identif kovať sa so zvieratkom;
• vnímať modlitbu vďaky, chvály za prírodu – Boţie dielo.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• chápe obsah krátkeho textu a reaguje naň.
• napodobňuje zvuky, pohyby, gestá.
• oceňuje dobré vlastnosti spoluţiaka.
• s pomocou učiteľa vyjadrí vďačnosť.
• odpovedá na krátke a jasné otázky.
• neverbálne vyjadruje svoje pocity (gestami, mimikou, zvukovým prejavom).
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu chrániť prírodu a ţivot v nej.
• vníma prírodu ako vzácny dar od Boha.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• poznáva a ochraňuje svoje najbliţšie ţivotné prostredie.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• vníma hudbu a pohyb.
• prejavuje obdiv a úctu k prírode.
• citlivo reaguje na ţivé tvory v prírode.
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Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• učí sa vnímavosti voči prírode a ţivým tvorom.
• osvojuje si návyk ochrany prírody.
Prierezové témy
Environmentálna výchova:
Ţiak
• prostredníctvom poznávania prírody si deti vytvárajú pozitívny vzťah k všetkému ţivému, čo patrí do príro
dy. Učia sa prírodu obdivovať a chrániť.

5. TÉMA: DOPLNKOVÉ TÉMY
V tomto tematickom celku sú vybrané základné náboţenské témy podľa liturgického roka. V predchádzajúcich
hodinách sme ţiakom vytvárali bezpečný priestor, naučili sme ich určitým pravidlám, rozvíjali sme komunikáciu, vzťahy, snaţili sme sa vybudovať u nich dôveru, pocit istoty a prijatia takých, akí sú. Teraz môţeme na tejto
prirodzenej rovine začať budovať základy náboţenského vyučovania.
Náboţenské pojmy opisujeme veľmi jednoducho, nepouţívame teologický slovník. Aj keď sa môţu zdať niektoré témy pre tieto deti ťaţké, vychádzame vţdy z antropológie, z toho, čo je dieťaťu známe. To je základné
pravidlo – vychádzať zo skúseností ţiakov, predkladať im biblické udalosti primerane veku a v našom prípade aj
primerane ich mentálnemu postihu. Tak umoţníme ţiakom prijímať evanjeliové posolstvo v primeranej forme,
prirodzene a radostne.
Reč nám umoţňuje dorozumievanie sa s druhými. Aj malé dieťa vníma reč, lebo ju počuje okolo seba. Prostredníctvom reči si uvedomuje seba samého. Tak isto dieťa vníma aj náboţenskú reč, modlitbu, gestá, pohyby,
spievanie. Je prirodzené, ţe dieťa sa učí napodobňovaním – a platí to aj pre náboţenskú reč. Keď sa ţiaci naučia
rozprávať a vnímajú obsah textov, napríklad rozprávok, začíname aj s pravidelnou modlitbou. Prvoradé miesto
tu má spontánna modlitba: učíme ţiakov ďakovať za všetko, čo máme, čo preţívame. Nezabúdajme na aktualizáciu modlitby podľa konkrétnej situácie. Ţiakov do modlitby nikdy nenútime. Trpezlivosť je naším hlavným
prikázaním. Láska je jedinou správnou metódou, ktorou budeme ţiakov privádzať k Bohu.
Časová dotácia: 13 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: anjel, Alţbeta, Panna Mária, Betlehem, Mikuláš, Jeţiš, králi, kríţ
Obsah
• anjeli a ich úloha
• Mikuláš – človek s dobrým srdcom
• očakávanie a narodenie Jeţiša
• putovanie mudrcov z východu
• znamenie kríţa a prázdneho hrobu
• modlitba s Máriou
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Pomenovať udalosti liturgického roka. Zdôvodniť potrebu slávenia udalostí liturgického roka.
S pomocou učiteľa interpretovať konanie ľudí v biblickom príbehu.
Afektívny cieľ: Vnímať náboţenskú reč. Nadchnúť sa pre oslavu Boha. Prejaviť záujem o komunikáciu s Bohom
v modlitbe.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk modlitby a slávenia. Rozvíjať náboţenskú reč pomocou spevu, modlitby, gesta.
Ţiak si osvojuje:
• opísať anjela stráţneho a oceniť jeho ochranu;
• spoznať Pannu Máriu ako Jeţišovu matku;
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zopakovať časť modlitby Zdravas’, Mária;
opísať ţenu čakajúcu dieťa;
s pomocou učiteľa reprodukovať príbeh o sv. Mikulášovi;
opísať adventný veniec;
pomenovať mesto narodenia Jeţiša;
opísať postavy v jasličkách;
s pomocou učiteľa rozprávať o putovaní troch kráľov;
pomenovať spôsoby cestovania v Jeţišových časoch;
zaspievať časť koledy;
vymenovať, čo môţe byť darom;
poskladať obraz – puzzle;
spoznať kríţ a povedať, aký to je symbol;
opísať obraz zmŕtvychvstania Jeţiša;
povedať, čo je modlitba;
spoznať ruţenec a povedať, na čo slúţi.
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK
ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ročníková téma: CESTA ZA SVETLOM
Obsah ročníkovej témy pre 2. ročník špeciálnej základnej školy – Cesta za svetlom – vedie ţiakov k spoznávaniu
Boha – Otca ako toho, kto tvorí svet a kaţdého človeka z lásky. On preţaruje naše vzťahy (priateľstvá, rodinu),
celý náš ţivot. Svetlo jeho lásky nás pozýva k dialógu, ktorým je modlitba. V poslednej podtéme predstavujeme
Jeţiša, ktorý sa chce stať dobrým priateľom kaţdého človeka.
Ročníkový cieľ
Spoznávať milujúceho Otca prostredníctvom vnímania a pozorovania stvorených vecí, vzťahov medzi ľuďmi:
budovaním priateľstva medzi rovesníkmi a rozvíjaním osobného vzťahu k Jeţišovi ako k dobrému priateľovi
(návyk modlitby).
Ročníkový symbol: svetlo
Dôleţitým prameňom chápania viery sú znaky, obrazy a symboly. Prostredníctvom viditeľného predmetu môţeme vstúpiť do duchovného sveta, ktorý je neviditeľný, ale ktorý intuitívne vnímame. Symboly spájajú reálne
obrazy s predstavami v podvedomí: vyjadrujú to, čo nevidíme, čo je ukryté v našom podvedomí. V tomto
ročníku pracujeme so symbolom svetla: slnko, svieca ako symboly Jeţiša Krista: „Ja som svetlo sveta.“ (Jn 8,12)
My kresťania slávime nedeľu ako deň Jeţišovho zmŕtvychvstania, ako deň svetla, slnka (nem. Sonntag, angl.
Sunday). Na lepšie uchopenie významu symbolu ho rozvíjame v štyroch rovinách:
• vecná rovina (čo symbol hovorí sám o sebe): svetlo slnka, sviece..., môţeme pozorovať jeho ţiaru,
farbu, teplo, intenzitu osvetlenia, umoţňuje nám vidieť v tme...
• subjektívna rovina (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť): svetlo sviece mi pripomína
domov, rodinné oslavy, modlitbu, svetielka na vianočnom stromčeku mi pripomínajú detstvo, rodinnú
pohodu...
• objektívna rovina (čo symbol hovorí nám): svetlo odkrýva to, čo schováva tma, svetlo dáva
odvahu, ukazuje cestu (legenda o sv. Lucii)
• náboženská rovina (čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha a človeka): Jeţiš
je pre nás svetlo aj nás pozýva, aby sme sa stali svetlom pre iných.
Rámcový vzdelávací program pre 2. ročník ŠZŠ tvoria 4 témy: 21 základných a 12 rozširujúcich podtém so
zreteľom na mentálne postihnutie detí. Edukačné ciele sú formulované veľmi špecif cky podľa vzdelávacích
variantov: ľahký – A, stredný – B, ťaţký a hlboký stupeň – C. Dosiahnutie cieľov je veľmi individuálne, zvlášť vo
variante B a C.
Početná skupina detí, ktoré boli v minulosti oslobodené od školskej dochádzky, pretoţe nezvládali nároky pre
ţiakov s mentálnym postihnutím vo variante B, sú vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu
(IVP). Uplatnenie IVP má niekoľko predností. Dieťaťu dáva príleţitosť postupovať podľa vlastných schopností, individuálnym tempom, bez toho, aby bolo stresované. Vychádza zo súčasného stavu dieťaťa, nekladie naň nesplniteľné poţiadavky. Ak sa ukáţe, ţe je príliš ľahký alebo náročný, moţno ho upraviť. Učiteľovi umoţňuje vytvoriť
si lepší obraz o silných a slabých stránkach ţiaka a zvýšiť primeranosť vlastných pedagogických rozhodnutí.
Vzhľadom na širokú škálu základných a pridruţených postihnutí (kombinované postihnutia) sa ţiak stáva často
len pozorovateľom a je odkázaný na pomoc učiteľa najmä v praktickej činnosti. Táto činnosť je veľmi dôleţitá
na rozvíjanie základných zručností: komunikačných, sociálnych, grafomotorických, hudobných, výtvarných.
Záleţí na tom, ako učiteľ dokáţe učivo prezentovať (výber primeraných metód, stratégií a pomôcok) s prihliadnutím na rozsah mentálneho postihnutia.
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1. TÉMA: MILUJÚCI OTEC STVORIL VŠETKO
Ročníková téma je zameraná na spoznávanie Boha ako starostlivého Otca, ktorý miluje ľudí, a preto im dal do
uţívania krásny svet a k tomu veľa schopností a moţností, ako ho ďalej skrášľovať a chrániť.
Ţiakov vedieme k pozorovaniu a vnímaniu okolitého sveta. Nadväzujeme na to, čo uţ vedia o prírode z prvého
ročníka, ďalej rozvíjame obdiv, úţas, rešpekt, nadšenie a radosť z krásnych vecí v prírode. Všetky tieto schopnosti prebúdzajú v deťoch vďačnosť a schopnosť zamýšľať sa nad viditeľným svetom, poznávať ho a vstupovať
doň. Prírodu obdivujú ako veľké dielo Boha, ktoré človek nedokáţe vytvoriť.
Učia sa rozlišovať veci stvorené Bohom a veci vytvorené človekom, pričom vnímajú ich hodnotu a účelnosť.
Prejavujú vďaku a obdiv za to, čo dokáţe urobiť človek, za jeho schopnosti. Prostredníctvom tvorivej práce
s prírodnými materiálmi posilňujeme u detí úţas nad silou ukrytou v semienku, vedieme k vyjadreniu vďaky za
bohatosť a štedrosť prírody, k obdivu nad šikovnosťou ľudských rúk, rozvíjame kreativitu v psychomotorickej
oblasti, disponujeme ţiakov k vytvoreniu ticha ako dôleţitého predpokladu objavovania toho, čo je skryté, rozvíjame postoj vďačnosti voči milujúcemu Otcovi – Stvoriteľovi, oslavujeme ho ako trojjediného Boha (v modlitbe Sláva Otcu a v preţehnávaní).
Osobná skúsenosť a bezprostredné preţívanie je najlepšou cestou k učeniu a k získavaniu uvedomelých kresťanských postojov.
Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: príroda, ţivot, obdiv, krása, ruky, práca
Obsah
• príroda ako dielo stvorenia
• pozorovanie prírody (vychádzky) – rozlišovanie ročných období
• zbieranie a stvárňovanie prírodných materiálov
• dary prírody, produkty na jedenie, poznať kolobeh ţivota (semienko)
• veci vytvorené človekom – rozlišovanie od vecí stvorených
• ruky človeka ako dar – praktická činnosť, vďačnosť
• obdiv a vďaka vyjadrené v modlitbe, v preţehnaní
• svetlo a tma, ţivot vo svetle a v tme
• ticho – predpoklad sústredenia a objavu niečoho nového
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Rozlišovať medzi vecami stvorenými milujúcim Otcom a vecami, ktoré vytvorili ľudia.
Afektívny cieľ: Vnímať a oceniť hodnotu vecí stvorených a vytvorených.
Psychomotorický cieľ: Vyznačiť na obrazoch (mapách) veci stvorené a vytvorené.
Formovať návyk preţehnania.
Ţiak si osvojuje:
• rozlíšenie a vyznačovanie veci stvorených a vytvorených;
• tvorivú spoluprácu;
• postoj stíšenia a vytvárania ticha;
• postoj obdivu a vďaky;
• stvárňovanie pomocou mäkkých materiálov a vykladacieho materiálu;
• pozorovanie učiteľa počas modlitby;
• návyk preţehnania (imitáciou);
• pozorovanie prírody (úţas, obdiv v modlitbe).
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Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• postupne sa dorozumieva slovami i gestami (aktívne i pasívne).
• pozdraví, poďakuje, poprosí.
• formuje si návyk správnej komunikácie.
• pomenuje predmet, jav, činnosť.
• postupne si osvojuje modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom.
• osvojuje si preţehnanie.
• neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne pocity s pomocou učiteľa).
• nadväzuje rozhovor v kolektíve.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
r• ozvíja vzťah k milujúcemu Otcovi.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• pozoruje a spoznáva vzťahy v kolektíve.
• poznáva svoje najbliţšie ţivotné prostredie.
• postupne sa orientuje v čase.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• aktívne si všíma, čo sa okolo neho deje.
• prejavuje úctu k prírode a k ţivotu v nej.
• manipuluje s obrázkami podľa pokynov.
• oboznamuje sa s prírodným materiálom.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• prejavuje záujem o spoznávanie svojich rovesníkov a ľudí okolo seba.
• hrá sa s rovesníkmi.
• napodobňuje činnosť dospelého (upratovanie hračiek).
Prierezové témy
Environmentálna výchova:
Ţiak
• poznáva a obdivuje prírodu ako dielo nebeského Otca – Stvoriteľa, rozlišuje veci vytvorené človekom, roz
víja v sebe postoj úţasu a vďaky za silu ţivota v prírode i za človeka, ktorý dokáţe vyrobiť veľa vecí, citlivo
zaobchádza s prírodnými materiálmi, triedi ich, obdivuje a rôznym spôsobom stvárňuje
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2. TÉMA: SOM NA SVETE Z LÁSKY
Téma je zameraná na uvedomenie si vlastnej jedinečnosti, spoznávanie svojich schopností, objavovanie dôleţitosti rodiny. Na budovanie správnej predstavy o Bohu, ako aj na vytváranie vzťahu k nemu sú dôleţité ľudské
vzťahy. Cez vzťahy sa ţiak učí prijímať Boţiu lásku a odpovedať na ňu, lebo aj viera a náboţenstvo je vzťah, a to
vzťah s Bohom (vzťah spoločenstva). Objavovaním svojich schopností ţiak spoznáva hranice človeka (rozlišovanie dobra od zla).
Podľa veku a osobného mentálneho rozvoja poznáva ţiak potrebu komunikácie s členmi rodiny, objavuje dôleţitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a ľuďmi navzájom: praktické osvojenie pozdravu, schopnosť načúvať,
ţiadať a poskytnúť odpustenie, prejaviť vďaku, ospravedlnenie.
Uspokojenie základnej potreby – byť prijímaný a milovaný aj v novom prostredí – umoţňuje aj ţiakovi s mentálnym postihnutím svojím spôsobom vstupovať do komunikácie s Bohom, len mu treba pomôcť, aby sa naučilo
vo svojom srdci Boha chváliť, prosiť ho či ďakovať mu. Tak si k nemu môţe postupne vytvárať osobný vzťah ako
k milujúcemu Otcovi.
Cieľom témy je osvojiť si vonkajšie prejavy lásky, vnímať hodnotu rodiny, oceniť prejavy lásky. Formovať návyk
prosby, poďakovania sa. Rozvíjať komunikáciu v rodine, váţiť si hodnotu domova, rodiny, vnímavosť na dar
ţivota, objaviť svoju jedinečnosť, reagovať na potrebu pomáhať.
Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: rodina, láska, bezpečie, komunikácia, ţivot, sociálna adaptácia
Obsah
• ja a moja rodina, starostlivosť, pomoc, vzťahy
• vzťahy v rodine, empatia (prejavy lásky)
• učím sa podeliť, pomôcť, poďakovať, poprosiť
• komunikácia v rodine, s Bohom
• svetlo, ţivot a bezpečie domova
• dieťa – nový ţivot, radosť a dar
• predstaviť seba (meno), spoluţiaci (oslovovanie)
• slávenie nedele v rodine
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Slovne vyjadriť prejavy lásky.
Afektívny cieľ: Oceniť prejavy lásky. Vnímať hodnotu rodiny.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk prosby, poďakovania.
Ţiak si osvojuje:
• základy komunikácie: predstaviť sa, pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať, osloviť;
• počúvanie a následné reprodukovanie počutého textu s pomocou učiteľa;
• základy neverbálnej imitácie – preţehnanie;
• slovné vyjadrenie prejavov lásky;
• potrebu pomáhať, vnímavosť voči druhým;
• pozitívnu reakciu na starostlivosť rodičov;
• pozitívnu komunikáciu v rodine;
• rozvíjanie komunikácie s Bohom – modlitba, slávenie nedele.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• dorozumieva sa slovami i gestami: formuluje jednoduché vety, odpovedá na otázky.
• pozdraví sa, poďakuje, poprosí, osloví – formuje si návyk správnej komunikácie.
• osvojuje si modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom.
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• osvojuje si preţehnanie.
• neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne s pomocou učiteľa).
• orientuje sa v čase a priestore.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu komunikácie s Bohom.
• vníma dôleţitosť a hodnotu rodiny.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• pozoruje a spoznáva vzťahy v rodine a v kolektíve školy.
• predstaví sa svojím menom.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• aktívne si všíma, čo sa okolo neho deje.
• reprodukuje jednoduchú melódiu, zvuk.
• poznáva blízke okolie.
• opakuje rytmické riekanky.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• pozná úlohu rodiny.
• oceňuje starostlivosť rodičov.
Prierezové témy
Mediálna výchova
Ţiak
• objavuje dôleţitosť komunikácie medzi ľuďmi (pozdrav, prejavenie vďaky, ospravedlnenia a ľútosti – slovami
i gestami) navzájom, medzi človekom a Bohom (modlitba, preţehnanie) i medzi členmi rodiny

3. TÉMA: ĽUDIA OKOLO MŇA
Cieľom tretej témy je priblíţiť stvorenie prvých ľudí, ich úlohu vo svete: ţiaci pomenujú Darcu ţivota, vyjadria
vďaku za ţivot, za to, ţe sa môţu navzájom podeliť so všetkým, čo je v našom ţivote krásne, ale aj ťaţké. Ďakujú
za schopnosť vzájomne sa poznávať, rozprávať sa, pomáhať si a prijímať jeden druhého takého, aký je.
Získavajú aj prvé vedomosti o anjeloch. Našou úlohou je budovať o nich správnu predstavu. Podľa Svätého
písma sú anjeli v Boţej sluţbe pre človeka. Z Boţej vôle sú poverení stáť pri nás. A v sluţbe pre druhého sú aj tí
„anjeli bez krídel“. K takejto sluţbe chceme priviesť aj deti. Anjelov poznali ľudia uţ v starých kultúrach a náboţenstvách. Chápali ich ako nebeské bytosti a dávali im rôzne mená, napr. Boţí muţ, pomáhajúci Posol, Stráţca,
večne Bdejúci, knieţatstvá, panstvá a mocnosti a pod. Boh zasahuje do nášho ţivota prostredníctvom svojich
vyslancov, to je pravda podľa Svätého písma a tejto pravde chceme učiť aj naše deti.
Anjeli jestvujú a pôsobia nielen v nebi, ale aj medzi nami. Boh k nám postavil anjelov z lásky. Stretnúť anjela
nie je v našej moci. Našou úlohou je pestovať zmysel pre zachytenie ich hlasu vo svedomí, výchova k obráteniu
a bdelosti, zmysel pre duchovné dimenzie. Nezabudnime, ţe deti majú k anjelom blízko: „Dajte si pozor, aby
ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, ţe ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár
môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18,10)
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: človek, milujúci Otec, anjel, duchovný priateľ, neposlušnosť
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Obsah
• prví ľudia – stvorenie
• ľudia okolo mňa – úcta, pozdrav, pomoc
• rovesníci – vzťahy, hry
• neposlušnosť – pojem zla, odprosenie
• anjel stráţca – duchovný priateľ
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Opísať obrazy vyjadrujúce stvorenie človeka. Reprodukovať modlitbu k anjelovi stráţcovi.
Slovne vyjadriť odprosenie.
Afektívny cieľ: Vnímať pomoc anjela stráţcu. Rozvíjať schopnosť spolupráce v kolektíve.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk odprosenia. Zapojiť sa do hry v kolektíve.
Ţiak si osvojuje:
• slovný prejav odprosenia;
• postoj úcty k ľuďom – pozdrav;
• postoj vďaky za ţivot;
• postoj priateľstva k anjelovi stráţcovi – dôvera, modlitba;
• porozumie príbehu o stvorení človeka;
• na príkladoch rozlíši dobro od zla.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• objavuje zmysel symbolickej reči.
• verbálne vyjadruje svoje pocity.
• ukazovanie pouţíva ako prostriedok voľby.
• vedie jednoduchý dialóg.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• rozlíši vinu a vie si ju priznať.
• vníma anjela ako priateľa a ochrancu.
• rozvíja expresívne vyjadrovanie svojich potrieb symbolmi.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• je empatický na potreby druhého človeka.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja v sebe postoj úcty k ľuďom.
• pomocou príbehov formuje postoje a prejavy ohľaduplnosti a tolerancie.
• intuitívne vníma symbolickú reč.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja sociálne spôsobilosti pri spolupráci v kolektíve.
• nadväzuje sociálne interakcie prostredníctvom hudby.
• rieši konf iktnú situáciu v triede (s pomocou).
• porovnáva dobré a zlé správanie.
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4. TÉMA: PRIATEĽ JEŢIŠ
V tejto téme predstavujeme osobu Jeţiša ako dobrého syna a priateľa, ako pozitívny vzor hodný nasledovania.
Prostredníctvom príbehu o priateľstve medzi malým chlapcom Marcelinom a Jeţišom, chceme nadchnúť ţiakov pre objavenie vzácneho daru – priateľstva s Jeţišom.
Prostredníctvom práce so symbolom svetla vo všetkých rovinách vedieme ţiakov k intuitívnemu vnímaniu
Jeţiša ako svetla, ktoré prináša do ţivota človeka nádej a radosť.
Modelové situácie v príbehoch majú za cieľ povzbudiť ţiakov k budovaniu osobného vzťahu s Jeţišom prostredníctvom modlitby. Na to je potrebné naučiť sa vnímať ticho ako dôleţitý predpoklad načúvania vnútorného hlasu.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: priateľ, priateľstvo, modlitba, Jeţiš, deti
Obsah
• priatelia (vzťahy, dobrý priateľ)
• Jeţiš – dobrý priateľ detí
• Jeţišovo detstvo
• Jeţiš – dobrý syn, poslušnosť
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: S pomocou učiteľa slovne vymenovať vlastnosti Jeţiša – dobrého Syna, dobrého priateľa.
Afektívny cieľ: Prejaviť záujem o zdieľanie pozitívnych citových záţitkov so spoluţiakmi.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk slovného vyjadrenia troch boţských osôb –preţehnanie. Formovať
postoj stíšenia sa počas modlitby.
Ţiak si osvojuje:
• vymenuje Jeţišove vlastnosti;
• zdieľa pozitívne citové záţitky so spoluţiakmi;
• osvojuje si postoj stíšenia sa počas modlitby;
• preţehná sa s pomocou;
• obdivuje pozitívny vzor – Jeţiša;
• rozvíja pocit spolupatričnosti ku kolektívu;
• rozvíja intuitívne vnímanie skutočnosti pomocou symbolu.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• aktívne a so záujmom počúva.
• chápe obsah počutého, reaguje na otázky.
• slovne i gestom vyjadrí tri boţské osoby – preţehnanie.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• preţíva atmosféru slávenia v rodine i v kostole.
• objaví hodnotu priateľstva s Jeţišom.
• formuje návyk pravidelnej modlitby.
• formuje návyk stíšenia sa pred modlitbou a preţehnaním.
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Občianske kompetencie:
Ţiak
• disponuje sa na potrebu pomáhať.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma obrazy a symboly.
• zapája sa do jednoduchých hier spojených so spevom – rytmizovanie.
• opísaný predmet výtvarne spracuje.
• kreslí pri hudbe.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• spoznáva Boţiu rodinu – spoločenstvo farnosti.
• rozvíja pocit spolupatričnosti ku kolektívu.
• uvedomuje si vlastné potreby, vyuţíva svoje moţnosti.
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK
ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ročníková téma: CESTA POZNANIA LÁSKY
Ţiaka charakterizuje túţba po láske. Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje k spoznávaniu
okolitého sveta, nad ktorým dokáţe ţiak ţasnúť. Ţiak v úţase objavuje krásu a jedinečnosť seba a sveta.
Ročníková téma zameraná na cestu poznania lásky umoţňuje ţiakovi spoznávať starostlivého Boha, ktorý miluje ľudí. Boha, ktorý posiela svojho Syna, a ten buduje spoločenstvo lásky, do ktorého sme všetci pozvaní aj
prostredníctvom sviatosti krstu.
Pre jeho správnu predstavu Boha, ako aj vzťah k nemu, sú dôleţité všetky ľudské vzťahy. Práve cez ne sa dieťa
učí prijímať Boţiu lásku a odpovedať na ňu.
Ročníkový cieľ
Objaviť rozmer lásky a vďačnosti vo vzťahu k Bohu. Získať vedomosti o diele stvorenia ako výsledku lásky milujúceho Otca k ľuďom. Spoznať ţivot Jeţiša – Boţieho Syna – a vnímať jeho pôsobenie na zemi ako výraz lásky
Boha k ľuďom. Prejaviť záujem o budovanie a rozvíjanie vzťahov – prijímať a rozdávať lásku. Prejaviť úctu k Boţiemu menu a rozvíjať osobný vzťah k Jeţišovi – návyk modlitby a účasti na svätej omši.
Ročníkový symbol: STROM
Pre lepšie uchopenie významu symbolu ho rozvíjame v štyroch rovinách:
• vecná rovina (čo symbol hovorí sám o sebe): veľký, malý, ihličnatý,
listnatý, rastie v lese, v záhrade, zakorenený...
• subjektívna rovina (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť): strom, na ktorý som vyliezol,
z ktorého som spadol, ktorý som kreslil, o ktorý som sa staral, z ktorého som oberal ovocie...
• objektívna rovina (čo symbol hovorí nám): strom je darom pre všetkých, na jeseň nám dáva ovocie, v
lete tieň a vánok, poskytuje úkryt pre zvieratká, dáva ochranu...
• náboženská rovina (čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha a človeka):
človek ako strom, strom ţivota v raji, kríţ ako strom ţivota...

1. TÉMA: MILUJÚCI OTEC K NÁM HOVORÍ CEZ DIELO STVORENIA
V prvej téme jednoducho predstavujeme biblický príbeh stvorenia. Poukazujeme na krásu stvoreného sveta,
cez ktorú nám chce Boh Otec vyjadriť svoju lásku. Vedieme ţiakov k obdivu stvorenstva a formujeme návyk
jednoduchej modlitby ako prejavu vďaky. Ţiaci sa učia základným postojom počas modlitby. Počas témy
praktizujeme jednoduché cvičenia, ktoré vedú k obdivu, úţasu. Je vhodné v tejto téme vyuţiť aj konkrétny
pobyt v prírode. Podľa moţnosti si urobiť krátku vychádzku.
V téme vyuţívame aj jednoduchú zručnosť ţiakov, kde si môţu prostredníctvom dostupných materiálov vyrobiť predmet stvorenstva, ktorý obdivujú.
Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: príroda, stvorenie, ţivot, obdiv, milujúci Otec
Obsah:
• svet je Boţím dielom – biblický príbeh stvorenia
• môj postoj k dielu stvorenia – vďačnosť, správne vyuţívanie darov prírody, ochrana prírody a jej zdrojov
• prejavy a postoje vďaky voči nebeskému Otcovi a jeho dielu – vlastná modlitba, kresťanský pozdrav vďaky
(Pán Boh zaplať), pokľaknutie, sedenie, státie
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• dary prírody – vďačnosť za ne, správne vyuţívanie
• obdiv a vďaka vyjadrené v modlitbe, v preţehnaní
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblický príbeh stvorenia. Slovne vyjadriť, ţe svet je Boţím darom.
Afektívny cieľ: Váţiť si dary prírody, prácu ľudí.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk prejavov vďačnosti k Bohu, k rodičom. S pomocou učiteľa poskladať
obrazy biblického príbehu stvorenia. Obdiv a vďaku vyjadriť v modlitbe.
Ţiak si osvojuje:
• rozprávanie vlastnými slovami – reprodukcia;
• tvorivú spoluprácu v skupine;
• postoj stíšenia sa a vytvárania ticha;
• postoj obdivu a vďaky;
• stvárňovanie pomocou mäkkých materiálov a vykladacieho materiálu;
• návyk preţehnania a opakovania modlitby (imitáciou);
• pozorovanie prírody (postoj ochrancu);
• úţas, obdiv, vďačnosť Bohu za svet.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• postupne si osvojuje modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom.
• prehlbuje a rozvíja dorozumievanie slovami i gestami.
• zapája sa do komunikácie v kolektíve.
• rozširuje si slovnú zásobu (reprodukcia biblického príbehu).
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja a prehlbuje svoj vzťah k milujúcemu Otcovi.
• buduje vzťahy lásky a dôvery v rodine, v škole.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• je empatický.
• spolupracuje s rovesníkmi v kolektíve.
• napodobňuje činnosť dospelého.
• prejavuje záujem o priateľské vzťahy.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• prejavuje úctu k prírode a k ţivotu v nej.
• manipuluje s obrázkami podľa pokynov.
• daktilne sa oboznamuje s prírodným materiálom.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• poznáva svoje najbliţšie ţivotné prostredie.
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Prierezové témy
Environmentálna výchova:
Ţiak
• poznáva a obdivuje prírodu ako dielo nebeského Otca – Stvoriteľa, váţi si dary prírody.
• rozvíja v sebe postoj úţasu a vďaky za silu ţivota v prírode.
• chápe potrebu ochrany prírody a ţivotného prostredia, citlivo zaobchádza s prírodnými materiálmi,
obdivuje ich.
• vníma starostlivosť Boha o svet.

2. TÉMA: MILUJÚCI OTEC K NÁM HOVORÍ CEZ JEŢIŠA
V druhej téme veľmi jednoducho chronologicky predstavujeme ţivot Jeţiša Krista, milovaného Syna Boha
Otca. Dôraz kladieme na vzťah Jeţiša a Márie, Jeţišovej matky.
Na záver sa zaoberáme tajomstvom vykúpenia, ale len okrajovo, pretoţe tento obsah rozvíjame v ďalších ročníkoch.
U ţiakov rozvíjame schopnosť identif kácie s biblickými postavami a reprodukovanie textu pomocou dramatizácie, pohybu, tanca.
Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: Jeţiš – Boţí Syn, verejný ţivot a tajomstvo vykúpenia
Obsah
• zvestovanie, návšteva Panny Márie u Alţbety
• narodenie Jeţiša
• obetovanie Jeţiša v chráme, jeho detstvo
• Jeţišov verejný ţivot – krst, zázraky (svadba v Káne), priateľ detí
• tajomstvo vykúpenia – posledná večera, kríţová cesta, zmŕtvychvstanie
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Získať vedomosti o ţivote Jeţiša – Boţieho Syna. Slovne vyjadriť hodnotu Jeţišovej matky a jej
poslania. Na základe biblického príbehu zvestovania predstaviť Máriu ako matku Jeţiša Krista. Afektívny cieľ:
Vnímať osobu Jeţiša ako dar od nebeského Otca. Slovne (modlitbou) prejaviť Jeţišovi vďaku za jeho dar
vykúpenia. Prejaviť záujem o ţivý vzťah s Jeţišom.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať schopnosť identif kácie, pohybovej pamäte, reprodukovania obsahu textu pomocou dramatizácie, práce s vykladacím materiálom, modelovaním, pohybovými hrami, tancom.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• slovne vyjadruje svoje pocity.
• slovne vyjadruje vďaku.
• diskutuje (s pomocou učiteľa) o udalostiach z Jeţišovho ţivota.
• reprodukuje krátky príbeh.
• s pomocou učiteľa formuluje modlitbu na konkrétny úmysel.
• vníma preţehnanie ako začiatok komunikácie s Bohom.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma krásu umenia na obrazoch.
• vyjadruje sa pohybom a tancom.
• intuitívne vníma posolstvo biblického textu.
• rozvíja svoju fantáziu a kreativitu pomocou tvorivých cvičení.
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Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• buduje osobný vzťah k Jeţišovi.
• vníma ho ako svojho priateľa.
• rozvíja vnímanie a načúvanie ticha.
• sa učí základnému správaniu spojeného s modlitbou.
Sociálne kompetencie:
Ţiak
• zapája sa do kooperácie v kolektíve – cvičenia, pohybové hry.
• disponuje sa ku konaniu dobrých skutkov.
• uvedomuje si potrebu spoločenstva.
• rozvojom empatického citenia je vnímavý na rozlišovanie dobra a zla.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• osvojuje si empatické postoje správania.
• pripravuje sa na rozvoj a formovanie svedomia.

3. TÉMA: JEŢIŠ SI VYBERÁ PRIATEĽOV – APOŠTOLOV
Tretia téma je rozdelená na päť vyučovacích hodín. V prvej časti poukazujeme na dôleţitosť a potrebu priateľstva v našom ţivote. Predstavujeme apoštolov – Jeţišových priateľov, ktorí sa od Jeţiša učia byť skutočnými
priateľmi.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: Jeţiš, spoločenstvo – priateľov, apoštolov
Obsah
• priatelia, spoločenstvo priateľov
• výber apoštolov
• spoločenstvo apoštolov
• spoločenstvo Cirkvi
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Oboznámiť sa s okolnosťami povolania apoštolov. Získať vedomosti o Cirkvi ako o spoločenstve pokrstených ľudí. Rozlišovať kladné a záporné vlastnosti. Zostaviť rebríček vlastností, ktoré by mal mať
dobrý priateľ. Urobiť rozbor vlastností a vymenovať tie, ktoré mal Jeţiš.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si, ţe aj ja môţem byť apoštolom vo svojom prostredí. Prejaviť záujem o vytváranie
atmosféry lásky a priateľstva okolo seba. Nadchnúť sa pre konanie dobra. Vnímať nástupcov apoštolov v dnešnej Cirkvi.
Psychomotorický cieľ: Identif kovať sa so spoločenstvom ľudí patriacich do Cirkvi: spoločné slávenie, modlitba, pomoc vo farnosti. Rozvíjať návyk obdarovania priateľa pri príleţitosti sviatku. Vytvoriť darček pre priateľa.
Rozvoj kompetencií Komunikačné
kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma potrebu asertívnej komunikácie.
• slovne vyjadruje svoje pocity (s pomocou).
• učí sa stíšeniu sa.
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Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• v biblických príbehoch objavuje posolstvo lásky.
• objavuje silu spolupatričnosti k rodine, k Bohu, k Cirkvi (k partikulárnej Cirkvi –farnosti).
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu spolupráce a priateľstva medzi ľuďmi.
• uvedomuje si svoju jedinečnosť.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• si osvojuje prejavy asertívneho správania.

4. TÉMA: MILUJÚCI OTEC JE S NAMI V LÁSKE DUCHA SVÄTÉHO
V štvrtej téme pribliţujeme sviatosť krstu. Poukazujeme na dôleţitosť mena kaţdého človeka. Predstavujeme
krstných rodičov ako tých, ktorí nám pomáhajú, sprevádzajú nás na ceste k Bohu.
Prostredníctvom krstu sa stávame členmi veľkého spoločenstva lásky – Cirkvi. V Cirkvi sa môţeme spoločne
modliť: doma so svojou rodinou, v chráme, na svätej omši.
Ţiť v spoločenstve lásky, znamená počúvať Boţí hlas – svedomie, ktorý nám ukazuje, ako túto lásku ţiť.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky Kľúčové
pojmy: nebeský Otec, Duch Svätý, láska
Obsah
• som Boţie dieťa (krst, krstné meno, krstní rodičia)
• ţivot v rodine a vo farnosti (spoločná modlitba, prejavy lásky a úcty, účasť na svätej omši)
• Boţí hlas v nás (svedomie, hranice dobra a zla)
• modlitba (spontánna, kaţdodenná)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Pomenovať krstné symboly a udalosť svojho začlenenia do Cirkvi – krst. Na modelovej situácii
rozlíšiť dobro a zlo. Rozlíšiť krstné meno od priezviska. Pomenovať svojich krstných rodičov. Afektívny cieľ:
Vnímať svoje miesto v Boţej rodine – Cirkvi. Prejaviť úctu a vďaku Bohu, rodičom, krstným rodičom. Budovať
pozitívny vzťah k svojmu krstnému patrónovi.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk spolupatričnosti k ľuďom patriacim do Cirkvi. Formovať návyk účasti
na nedeľnej svätej omši. Rozvíjať úctu k Boţiemu menu. Spolupracovať na dramatickom stvárňovaní modelových príbehov.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu dialógu s ľuďmi i s Jeţišom.
• vníma rozdiely medzi neverbálnou a verbálnou komunikáciou.
• rozumie reprodukovanému textu.
• pomenuje postavy z príbehov.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• vyjadruje sa pohybom a tancom.
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• intuitívne vníma reč znakov.
• rozvíja svoju kreativitu pomocou praktických cvičení.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• oceňuje svoje bezpečné zázemie – rodinu.
• rozvíja postoj sústredenia na vnímanie ticha.
• osvojuje si základné správanie spojené s modlitbou a s účasťou na svätej omši.
• pripravuje sa na rozvoj a formovanie svedomia.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja vo svojom ţivote rozmer slávenia v rodine a vo farnosti.
• vie vyjadriť pocity vďačnosti (s pomocou).
• konkrétnymi skutkami prejavuje vďaku a úctu.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu budovania dobrého spoluţitia medzi ľuďmi.
• učí sa tolerancii a pomoci druhým ľuďom.
Prierezové témy Osobnostný
a sociálny rozvoj:
Ţiak
• ocení prejavy lásky, objavuje svoju jedinečnosť (krstné meno).
• oceňuje starostlivosť, obetavosť rodičov a krstných rodičov.
• slávi liturgické udalosti v kruhu rodiny i v rámci farského spoločenstva.
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK
ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ročníková téma: CESTA DÔVERY
Ţiak si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Nadobúda istotu v seba,
v milujúcich ľudí, ktorá je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie.
Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať je predpoklad
viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje, sa zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka,
ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú príbehy, pomocou nich ţiak Boha spoznáva a zaţíva.
Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému moţno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť.
Ročníkový cieľ
Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunaţívania s ľuďmi. Budovať postoj
dôvery k Bohu. Formovať postoj dôverného vzťahu s Bohom.
Ročníkový symbol: KRÍŢ
Pri práci so symbolom vychádzame z jeho štyroch rovín:
• Vecná rovina:
- veľký alebo malý, drevený, ţelezný... Ţiaci si môţu kríţ chytiť, môţu sa postaviť do tvaru kríţa, nájsť kríţe
v rôznom prostredí (doma, v prírode, v kostole).
• Subjektívna rovina:
- kde som kríţ videl, čo sa mi spája s kríţom, kde nosím kríţ, kríţik
• Objektívna rovina:
- kríţ je symbolom ťaţkej práce, ťaţkosti, utrpenia, bolesti, skúšky, ale aj symbolom obety, nekonečnej
lásky, je darom pre ľudstvo
• Náboženská rovina:
- kríţ je symbolom Jeţišovej obety a lásky, je tajomstvom vykúpenia človeka
- s kríţom sa môţeme stretnúť v kresťanských rodinách, v kostoloch
- kríţ robíme, keď sa preţehnávame
- poznáme kríţovú cestu, kde si pripomíname, ako za nás Jeţiš umiera, trpí, obetuje sa

1. TÉMA: MILUJÚCI NEBESKÝ OTEC
V prvej téme štvrtého ročníka poukazujeme na dôleţité miesto rozhovoru v rodine. Vedieme ţiakov k správnej
komunikácii s jednotlivými členmi rodiny. Ţiaci môţu prostredníctvom antropologických príbehov pochopiť
význam správnej komunikácie. Dôraz kladieme na postoje, konkrétne ukáţky spôsobu komunikácie. Pre ţiakov
v tomto veku je veľmi dôleţitý príklad, ktorý môţu nasledovať. V druhej časti ţiakov oboznámime s modlitbou
Otčenáš, ktorú predstavujeme ako modlitbu, kde prosíme láskavého Otca o chlieb.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: rodina, rozhovor, modlitba, Otčenáš
Obsah
• byť spolu, rozprávať sa (prejav dôvery)
• komunikácia v rodine
• moja modlitba
• modlitba Otčenáš
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Porovnať rozhovor v rodine, medzi kamarátmi a rozhovor s Bohom. Pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otčenáš.
Afektívny cieľ: Vnímať lásku nebeského Otca. Spoločne vytvoriť v triede spoločenstvo milovaných detí.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajšieho postoja počas modlitby: státie, zloţenie rúk, stíšenie. Spoločne vytvoriť v skupine pravidlá dobrej komunikácie.
Ţiak si osvojuje:
• na modelovej situácii zo ţivota uviesť príklad dobrej komunikácie;
• vyuţitím slov zlepšuje komunikáciu v triede;
• návyk k slušnému vyjadrovaniu;
• vonkajší postoj počas modlitby;
• pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otčenáš.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• v komunikácii pouţíva vhodné slová.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• objavuje hodnotu komunikácie.
• vie modlitbu Otčenáš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojím ţivotom.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• uplatňuje pravidlá komunikácie.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• si osvojuje prejavy slušného dialógu.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• sa učí citlivému správaniu vo vzťahu k druhému človeku.

2. TÉMA: ODPÚŠŤAJÚCI NEBESKÝ OTEC
Kaţdý človek má skúsenosť s vinou a previnením. Vinu môţeme niesť, priznať si, robiť sa, ţe nie je, obviňovať
iného, nadľahčovať. V tejto téme chceme viesť ţiakov k postoju priznania viny, formujeme návyk prejavu odpustenia, ľútosti.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek Kľúčové
pojmy: vina, previnenie, odpustenie, ľútosť
Obsah
• strata dôvery
• vina a previnenie
• povedať odpusť, prepáč
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Svojimi slovami formulovať odprosenie. Svojimi slovami opísať podstatu odpustenia.
Afektívny cieľ: Oceniť význam ľútosti a zmierenia.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk pravidelnej modlitby. Formovať návyk vonkajšieho prejavu odprosenia a ľútosti nad konaním zla.
Ţiak si osvojuje:
• prostredníctvom príbehov rôzne reakcie na vinu a previnenie;
• jednoduché vyjadrenie ľútosti;
• neverbálne /gestami, mimikou/ vyjadriť ľútosť;
• na modelovej situácii oceniť význam ľútosti vo vzťahu k druhému človeku a k Bohu.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• oceňuje význam ľútosti vo vzťahu k Bohu i k človeku.
• neverbálne vyjadruje svoje pocity (gestami, mimikou).
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• ţije praktický ţivot kresťana.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• uplatňuje princípy dobra.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• osvojuje si prejavy slušného správania.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• učí sa citlivému správaniu vo vzťahu k druhému človeku.

3. TÉMA: NEBESKÝ OTEC POSIELA Z LÁSKY SVOJHO SYNA
Na úvod témy chceme u ţiakov vzbudiť túţbu po dare. Oboznámiť ich, prečo si ľudia dávajú dary, aký majú význam, čo vyjadrujú. Predstavujeme Jeţiša ako najvzácnejší dar nebeského Otca. Vedieme ţiakov, aby dokázali
vlastnými slovami vyjadriť vďačnosť.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: dar, krst Jeţiša
Obsah
• dar
• najvzácnejší dar od Otca
• krst Jeţiša
• priateľstvo s Jeţišom
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoduchou formuláciou zdôvodniť príchod Boţieho Syna. Reprodukovať biblický príbeh
Jeţišovho krstu.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si a nadchnúť sa pre priateľstvo s Jeţišom
Psychomotorický cieľ: Vlastnými slovami vyjadriť vďačnosť.
Ţiak si osvojuje:
• neverbálne a verbálne /gestami, mimikou/ vyjadriť vďačnosť;
• pomocou obrázkov opísať biblický príbeh Jeţišovho krstu;
• návyk zdvorilosti vo svojom okolí.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• slovne prejaví vďačnosť a radosť z obdarovania.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• osvojuje si prejavy vďačnosti.
• vyjadrí navonok prejavy zdvorilosti vo svojej triede.

4. TÉMA: PÁN JEŢIŠ – NÁŠ ZÁCHRANCA
Ţiaci by mali počas hodín tejto témy pochopiť, ţe Boh je Bohom ţivota a radosti. Boh je Bohom ţivých. To nám
ukázal Jeţiš vzkriesením Jairovej dcérky. Túto pranádej premenil Jeţiš svojím zmŕtvychvstaním na istotu.
Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek Kľúčové
pojmy: vzkriesenie, Veľká noc, nedeľa
Obsah
• vzkriesenie Jairovej dcéry
• Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Jeţiša
• nedeľa – deň oslavy Jeţišovho zmŕtvychvstania
• Jeţiš nám posiela Ducha Svätého
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Opísať Jeţišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo ţivota nad smrťou.
Afektívny cieľ: Dôverovať Jeţišovi, ktorý premohol smrť.
Psychomotorický cieľ: Dôstojným preţehnaním prejaviť kríţu úctu.
Ţiak si osvojuje:
• pomocou učiteľa vysvetliť veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania slávia Jeţišovo víťazstvo ţivota
nad smrťou;
• prostredníctvom biblických udalostí vnímať pomoc, ktorú Boh zosiela ľuďom;
• podeliť sa bez nároku na odmenu;
• nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo ţivota nad smrťou.
Rozvoj kompetencií
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
objavuje kresťanský zmysel slávenia sviatkov.
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Občianske kompetencie:
Ţiak
• uplatňuje princíp delenia sa bez nároku na odmenu.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• osvojuje si prejavy slušného správania.
• objavuje kresťanský spôsob slávenia veľkonočných sviatkov.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• učí sa vzájomnému deleniu vo svojej triede, rodine, spoločnosti.
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK
ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ročníková téma: CESTA VIERY
Človek, prichádzajúci na tento svet, sa stáva súčasťou prirodzenej rodiny. Mala by sa stať miestom lásky, bezpečia, porozumenia, starostlivosti. Nemoţno uprieť obetu, starostlivosť a lásku rodičom, ktorí prijali svoje dieťa
ako dar. Nie všetky deti však môţu zaţiť teplo domova. Zvlášť citlivá je táto otázka u detí, kde prirodzená rodina
neposkytuje základné rodinné hodnoty. Je omnoho náročnejšie takýmto ţiakom, u ktorých sú narušené ľudské
vzťahy, odovzdávať posolstvo o Boţej láske. Nesmierne dôleţité je ponúknuť a dať im zaţiť, ţe je tu niekto, kto
ich nekonečne miluje. A je to práve Boh, ktorý kaţdého pozýva do duchovnej rodiny, do Cirkvi. Ţiak má byť
sprevádzaný na ceste viery a spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného
medziľudského spolunaţívania. Má sa pripraviť na dôleţitý medzník vo svojom ţivote – prvé prijatie sviatosti
zmierenia a stretnutie s Kristom v Eucharistii. Mal by spoznať sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie ako dar
a prijať pozvanie k ţivotu v spoločenstve veriacich ľudí, ktorí sa podieľajú na budovaní občianskej spoločnosti.
Aj mentálne postihnutý ţiak je schopný vnímať a precítiť nevyslovenú skutočnosť v hĺbke, v ktorej sa Boh zjavuje človeku. Náboţenská edukácia umoţňuje rozvíjať u mentálne postihnutých ţiakov ich duchovný rozmer
primeraným spôsobom, čím sa podieľa na celistvej výchove ţiaka.
Ročníkový cieľ
Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Boţiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Jeţišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre kaţdodenný ţivot. Disponovať sa na prijatie sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie.
Ročníkový symbol: CHLIEB
V edukačnom procese sa stretávame s prácou so symbolmi.
Dieťaťu v súčasnom svete chýba osobná skúsenosť spoznávania tohto sveta cez záţitky. Ak chceme
dosiahnuť u ţiaka zmenu postoja, vďaka ktorému následne mení svoje správanie, je dôleţité
sprostredkovať mu skúsenosť, ktorá ho zasiahne, a zdieľať skúsenosti. Biblia je plná skúseností, ktoré sú v nej
zaznamenané. Náboţenská skúsenosť je radikalizovaná vzťahom k Bohu. Biblická reč je tieţ plná symbolov.
Symboly sú niečím, čo sprevádza dané témy.
Prostredníctvom uvádzania do sveta symbolov rozvíjame duchovný rozmer ţiaka, učíme ho vidieť za
veci. I mentálne postihnuté dieťa je schopné vnímať a precítiť nevyslovenú skutočnosť. Symbol sa spája s
ľudským myslením a vedie k premýšľaniu (rozvoju myslenia). Symboly sú premostením medzi
antropologickým a teologickým obsahom. Porozumenie symbolu je intuitívne a ambivalentné. Zmyslom
náboţenskej výchovy je rozvíjať intuitívne poznanie, pretoţe Boh je transcendentná skutočnosť, ktorá nás
nekonečne presahuje. Keď hovoríme o tejto skutočnosti, nemôţeme ju uchopiť ani ľudskou rečou, ani
ľudským myslením, pretoţe nás mnohonásobne presahuje. Symbol vychádza z predmetu, ale ide zaň
alebo nadeň. Pri pouţívaní symbolov nesmieme zabudnúť na to, ţe potrebujú názornosť.
Pri práci so symbolom vychádzame z jeho štyroch rovín:
• Vecná rovina: Je dôleţitou potravou pre človeka. Ţiaci spoznávajú jeho dôleţitosť na uspokojenie základnej ľudskej potreby, ktorou je hlad.
• Subjektívna rovina: Chlieb sa dáva za pokrm, sýti i napĺňa. Aj ja sa stávam chlebom vtedy, keď vo mne
niečo odumiera, keď pestujem dobré vlastnosti.
• Objektívna rovina: Čo vyjadruje tento symbol? Je symbolom práce ľudských rúk a plodom zeme. Zároveň
je však aj symbolom dobroty a pohostinnosti.
• Náboženská rovina: Chlieb symbolizuje spoločné stolovanie, podelenie sa s niekým. Aj Boh nás pozýva
k spoločnému stolu vo svätej omši. Pri tejto hostine dáva Jeţiš Kristus kaţdému, kto má čisté srdce, pokrm
pre dušu – Eucharistiu, seba samého. Pozýva na ňu kaţdého, i mňa.
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1. TÉMA: SOM BOŢIE DIEŤA
Kaţdé narodené dieťa sa stáva súčasťou prirodzenej rodiny. Prichádza na tento svet so základnou potrebou
byť prijaté a milované. Skúsenosť lásky, prijatia, harmónie, bezpečia, starostlivosti by malo dieťa zaţívať uţ vo
svojej prirodzenej rodine. Túto skúsenosť však nemajú všetky deti. A práve preto je potrebné, aby im v škole
bolo vytvorené také prostredie, v ktorom sa budú ţiaci cítiť bezpečne a milovaní.
Osobitným spôsobom pozýva Boh dieťa do vzťahu nekonečnej a jedinečnej lásky. Pozýva ho do duchovnej
rodiny, ktorou je Cirkev. Vo sviatosti krstu ho včleňuje do tejto duchovnej rodiny.
Toto prijímanie je symbolicky naznačené prostredníctvom krstných symbolov. Pre hlbšie pochopenie symbolov je dôleţité, aby ţiaci najskôr pochopili ich nevyhnutnosť a význam pre ţivot vo svete, ktorý nás obklopuje.
Vedieme ţiaka k obdivu a ţasnutiu nad darom vody i svetla, ktoré umoţňujú ţivot. U ţiaka rozvíjame schopnosť
prepájania reálneho viditeľného sveta s reálnym neviditeľným svetom.
Ţiak sa učí kráčať radostnou cestou Boţieho dieťaťa. Sprevádzajme ţiaka tak, aby spoznal náruč milujúceho
Boha Otca, z ktorej vychádza a do ktorej sa má vrátiť. Cesta, ktorá vedie k šťastiu (k Bohu), je cesta odumierania
sebectvu a napredovania v dobre. Spôsobu, ako kráčať ţivotom, učí Jeţiš Kristus v nádhernom pravidle lásky.
Podľa neho sa ţiak učí milovať Boha nadovšetko a svojho blíţneho ako seba samého. Zaţíva tak nielen prijatie
a lásku od iných ľudí i od Boha, ale sa i samo podieľa na jej raste a odovzdávaní.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: voda, svetlo, ţivot, láska, krst
Obsah
• krst – krstné symboly /voda, krstné rúcho, svieca/
• som Boţie dieťa
• zákon lásky
• Jeţiš – náš vzor
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Porovnať ľudskú rodinu s duchovnou rodinou. Spamäti vedieť zákon lásky.
Názorne vysvetliť krstné symboly: voda, krstné rúcho, svieca. Afektívny cieľ: Nadchnúť
sa pre ţivot v duchovnej rodine.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk spoločnej a spontánnej modlitby. Formovať návyk vonkajších prejavov ospravedlnenia, zmierenia, vyjadrenia pozornosti, štedrosti a jemnosti.
Ţiak si osvojuje:
• porovnať ľudskú rodinu s duchovnou rodinou;
• spamäti zákon lásky;
• jednoduchým spôsobom vysvetliť krstné symboly;
• slovne vyjadriť ospravedlnenie, zmierenie;
• preukázať štedrosť a jemnosť.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• slovne vyjadrí ospravedlnenie, zmierenie.
• prakticky uplatňuje zákon lásky medzi spoluţiakmi.
• vyjadruje svoje pocity (gestami, mimikou).
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu fungujúcej ľudskej i duchovnej rodiny.
• vníma lásku ako nevyhnutnú súčasť medziľudských vzťahov.
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Občianske kompetencie:
Ţiak
• poznáva a uplatňuje princíp lásky.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• osvojuje si základy slušného správania.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• učí sa vnímavosti na potreby druhých ľudí.
Prierezové témy
Mediálna výchova:
Ţiak
• vníma komunikáciu prostredníctvom symbolov
• vyjadruje sa aj cez neverbálnu komunikáciu mimikou i gestami, vyjadruje svoje pocity prostredníctvom nakreslených symbolov
• oboznamuje sa s prenášaním náboţenských symbolov do svetského prostredia
• osvojuje si kritický pohľad na mediálne známe, obľúbené osoby.

2. TÉMA: HLAS BOHA
Druhá téma poukazuje na dôleţitosť svedomia a jeho formovania. Prostredníctvom symbolov pribliţuje ţiakom pojem svedomie. Ţiakov vedie k citlivosti na vnímanie tohto hlasu. Jednoduchým spôsobom, prostredníctvom príbehov, sa učia načúvať hlasu svedomia.
Na základe svojho svedomia sa kaţdý slobodne rozhoduje pre konanie v konkrétnej situácii, riadi sa svojím svedomím. To však treba vychovávať počas celého ţivota. Správna výchova svedomia nespočíva v dosiahnutí nami ţelaného správania. Máme viesť dieťa tak, aby vedelo robiť slobodné rozhodnutia. Dieťa sa učí rozlišovať to, ţe dobro a
zlo nemusí byť to, s čím iní súhlasia alebo nesúhlasia. Téma poukazuje na to, ţe konaním zla človek ubliţuje sebe aj
druhým. Prostriedky na rozlišovanie dobra a zla sú: Boţie slovo, spytovanie svedomia, Desatoro Boţích prikázaní. Na
jednotlivých hodinách spoznáva ţiak Desatoro Boţích prikázaní ako Boţie pravidlá – láskyplné usmernenia Boha,
ktoré pomáhajú človeku napredovať na ceste šťastia.
Ich ponímaniu predchádza uvedomenie si dôleţitosti pravidiel, ktoré sú dané občianskou spoločnosťou: zákony štátu, deklarácie, pravidlá cestnej premávky, pravidlá spoločenského správania, školský poriadok... Ţiaci sa
zachovávaním daných pravidiel učia sociálnej adaptácii a tým aj predchádzaniu sociálno-neţiaducich javov. Desatoro
Boţích prikázaní učí človeka budovať vzťahy k sebe, k rodine i k spoločnosti a k Bohu. Ţiak má poznávať, ţe túţbou
Boha je, aby boli jeho zákony vpísané do kaţdodenných vzťahov.
Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: pravidlá šťastného ţivota, svedomie
Obsah
• milujem a oslavujem nebeského Otca
• milujem kaţdého, aj seba
• rodičia
• chránim ţivot a zdravie
• majetok
• hovorím pravdu
• hriech nás odvádza od Boha
• svedomie
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Spamäti vedieť Desatoro. Zdôvodniť prínos Boţieho zákona pre ţivot človeka. Afektívny
cieľ: Uvedomiť si lásku nebeského Otca v Boţom zákone. Vnímať hlas svedomia. Psychomotorický cieľ:
Vytvoriť kartičky s číslami od 1 aţ do 10. Spoločne, za pomoci učiteľa, k nim priradzovať jednotlivé prikázania
Desatora. Osvojiť si návyk spytovania svedomia na základe formovania empatického cítenia.
Ţiak si osvojuje:
• spamäti Desatoro Boţích prikázaní;
• jednoducho zdôvodniť prínos Boţieho zákona pre ţivot človeka;
• stíšiť sa;
• konfrontovať svoje správanie /osvojuje si návyk kaţdodenného spytovania svedomia/.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• chápe obsah krátkeho textu a reprodukuje ho.
• vníma svoje svedomie ako nástroj komunikácie s Bohom.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• uvedomuje si potrebu Boţieho zákona pre ţivot človeka.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• pozná prínos Boţích prikázaní pre spoločnosť.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• akceptuje práva druhého človeka.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• učí sa vnímavosti voči iným ľuďom.
• konfrontuje svoje správanie v kolektíve.

3. TÉMA: JEŢIŠ – NÁŠ ZÁCHRANCA
Základom nášho šťastia, našej existencie, sú vzťahy. Moţno ich budovať i rúcať. Ich budovanie narúšajú vlastnícke túţby.
Prostredníctvom modelových situácií rozvíjame v deťoch túţbu po dobre a pravde (podobenstvo o márnotratnom synovi, o hriešnej ţene).
Obsahom tejto témy je odpúšťanie, ktoré je súčasťou vytvárania harmonických medziľudských vzťahov. Dieťa
si to prakticky osvojuje na odpúšťaní niekomu, kto mu ublíţil. Tento fenomén však budeme vnímať predovšetkým ako prejav nekonečného milosrdenstva všemohúceho Boha voči človeku.
Prostredníctvom príbehu o mestečku špinavých sŕdc si má ţiak uvedomiť, ţe hodnota vykúpenia a zmierenia
pramení z obety Jeţiša Krista. Ţiak súčasne spozná, ţe môţe prekonávať svoje slabosti tým, ţe si ich prizná a
úprimne oľutuje.
Učí sa, ţe vyznanie, ľútosť a odpustenie previnení (hriechov) sa uskutočňuje vo sviatosti zmierenia, na ktorú sa
náleţite pripraví.
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Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek Kľúčové
pojmy: dobro a zlo, ľútosť, zmierenie
Obsah
• Otec posiela Syna
• Syn nás zmieruje s Otcom – márnotratný syn
• chceme sa zmieriť s Otcom – sviatosť zmierenia
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Uviesť príklad na dobro a zlo /opozitá/. Spamäti vedieť formulu ľútosti.
Afektívny cieľ: Oceniť význam ľútosti vo vzťahu k človeku a k Bohu.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk pravidelného spytovania svedomia a vonkajšieho prejavu ľútosti.
Prakticky si osvojiť priebeh sviatosti zmierenia.
Ţiak si osvojuje:
• na modelovej situácii zo ţivota uviesť príklad na dobro a zlo /opozitá/;
• slovne vyjadriť ľútosť;
• neverbálne /gestami, mimikou/ vyjadriť ľútosť;
• na modelovej situácii oceniť význam ľútosti vo vzťahu k druhému človeku a k Bohu.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• oceňuje význam ľútosti vo vzťahu k Bohu i k človeku.
• neverbálne vyjadruje svoje pocity (gestami, mimikou).
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu vzťahu k Bohu prostredníctvom sviatostí.
• ţije praktický ţivot kresťana.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• uplatňuje princípy dobra.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• osvojuje si prejavy slušného správania.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• učí sa citlivému správaniu vo vzťahu k druhému človeku.

4. TÉMA: JEŢIŠ NÁS PRIVÁDZA K OTCOVI
Ţiaci sprostredkovane zaţijú, ako sa „rodí“ chlieb. Uvedomia si námahu a obetu, ktorá sa ukrýva v kúsku chleba,
a odlíšia ju od neporovnateľnej obety, ktorá je sprítomnená v Eucharistii. Ţiaci zaţijú lámanie, podelenie sa
o chlieb i poďakovanie zaň. V opise udalosti poslednej večere, ktorá sa sprítomňuje pri kaţdej svätej omši, Pán
Jeţiš vzdáva vďaky, láme chlieb a delí sa oň. Chlieb premieňa na svoje telo. A na túto hostinu pozýva kaţdého
človeka. Ţiaci s radosťou a očakávaním prijmú toto pozvanie k stolu Boţieho tela i k stolu Boţieho slova.
Sýtenie ich duší týmto pokrmom zintenzívni a posilní ich vzťah s Jeţišom. Stane sa posilou pre konanie dobra
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a stretnutia sa s Otcom. Ţiaci sa učia nasledovať príklad Dominika Sávia a Panny Márie. Učiteľ ich sprevádza po
ceste objavovania kresťanských hodnôt človeka a tým aj dozrievania pre nebo.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: oslava, Eucharistia, svätá omša, obetný stôl
Obsah
• posledná večera
• svätá omša a jej časti
• Eucharistia
• ţivot s Jeţišom
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Rozlišovať obyčajný chlieb od Eucharistie.
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu obety Jeţiša na kríţi a vo svätej omši. Budovať osobný vzťah s Jeţišom.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk pravidelnej účasti na nedeľnej svätej omši. Osvojiť si návyk pravidelného sviatostného ţivota.
Ţiak si osvojuje:
• oceniť hodnotu obety človeka;
• rozlíšiť pokrm pre telo /chlieb/ od duchovného pokrmu /Eucharistia/.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• rozvíja svoj vzťah k Jeţišovi prostredníctvom sviatostí.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu duchovného i telesného pokrmu.
• vníma Eucharistiu ako vzácny dar od Boha.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• pozná hodnotu obety.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• vníma Cirkev ako spoločenstvo ľudí veriacich v Krista.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• pravidelne sa zúčastňuje nedeľnej svätej omše.
Prierezové témy
Environmentálna výchova:
Ţiak
• zasadí si a pestuje obilie, čím získava priamu skúsenosť so starostlivosťou o prírodu
• osvojuje si šetrenie vodou a vníma jej dôleţitosť pre ţivot
• poznáva dôleţitosť svetla pre ţivot
• osvojuje si postoj neplytvania potravinami
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 6. ROČNÍK
ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ročníková téma: CESTA NÁDEJE
Ţiak objavuje prostredníctvom viery rozmer nádeje. Nádej v dieťati rozvíja dôveru, ktorá mu umoţňuje dôverovať sebe, ľuďom a Bohu. Nádej otvára dieťaťu dvere do sveta – do niečo nového, neznámeho. Na jednej strane
sa ţiak snaţí o istú nezávislosť, ale na druhej strane túţi niekam patriť. Túţi po vzťahoch s rovesníkmi, s Bohom,
je to prirodzená túţba po budovaní spoločenstva. Dokáţe vnímať dobro, ktoré ho presahuje, čím rozvíja svoj
pozitívny postoj k ţivotu.
Ročníkový cieľ
Objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k svetu a k Bohu. Oceniť potrebu kresťanskej nádeje pre osobný ţivot.
Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv.
Ročníkový symbol: KOTVA
Dôleţitým prameňom chápania viery sú znaky, obrazy a symboly. Prostredníctvom viditeľného predmetu môţeme vstúpiť do duchovného sveta, ktorý je neviditeľný, ktorý vnímame intuitívne. Symboly spájajú reálne
obrazy s predstavami v podvedomí: vyjadrujú to, čo nevidíme, čo je ukryté v našom podvedomí.
V tomto ročníku pracujeme so symbolom kotvy. Pre lepšie uchopenie významu symbolu ho rozvíjame v šty
roch rovinách:
• vecná rovina (čo symbol hovorí sám o sebe): kotva je ťaţký ţelezný predmet, ktorý upevňuje loď k mólu
• subjektívna rovina (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť): kotva pripomína domov, ako miesto
istoty, bezpečia, ako zátoku na rozbúrenom mori ţivota
• objektívna rovina (čo symbol hovorí nám): kotva je znamením nádeje
• náboženská rovina (čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha a človeka): kotva je znamením nádeje vo večný
ţivot a ukotvenie ţivota človeka v Bohu

1. téma: Odpúšťame si navzájom
V Jeţišovi sa Boh stal človeku blízky a zrozumiteľný. Jeţiš nám ukázal cestu zmierenia s ľuďmi a s Bohom. Ţiaci
si majú uvedomiť, ţe k ţivotu kaţdého človeka patrí odvaha niečomu alebo niekomu veriť a ţe tým najväčším,
komu človek môţe veriť, je Boh (môţem v ňom ukotviť svoj ţivot).
K takémuto postoju môţeme priviesť ţiakov pomocou záţitkového vyučovania: osloviť ich emocionálnymi
metódami a kreatívnou činnosťou. Tieto formy práce ponúkajú moţnosť osobnejšie spracovať Boţie zjavenie
a prisvojiť si ho ako niečo veľmi dôleţité pre náš ţivot.
Spoznávaním biblických postáv a ich konania si ţiaci vytvárajú nové postoje a vzťahy nielen k sebe, ale aj k ľuďom a predovšetkým k Bohu. Biblické postavy majú modelový charakter: ţiak sa má s nimi identif kovať, aby sa
mohol od postavy niečo naučiť. Tak sa príbeh biblickej postavy stáva príbehom samotného ţiaka a modelom
jeho osobnej náboţenskej skúsenosti.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: odpustenie, láska, uzdravenie, ľútosť
Obsah
• môj postoj k sebe (sebaúcta) a k ľuďom
• môj postoj k Bohu (priateľstvo s Bohom)
• Jeţiš chce byť hosťom u Zacheja
• Jeţiš odpúšťa ľuďom (uzdravenia)
• Jeţiš ma uzdravuje
47

Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Aplikovať biblické príbehy uzdravenia na svoj ţivot. Formulovať ospravedlnenie, ľútosť (slovne, písomne).
Afektívny cieľ: Uvedomiť si hodnotu odpustenia. Identif kovať sa s postojmi biblických postáv v procese zmierenia.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vzájomného odpúšťania a vonkajších prejavov odpustenia: úsmev, podanie
ruky, slovné vyjadrenie prepáč, odpusť. Formovať návyk asertívnej komunikácie podľa vzoru biblických postáv.
Ţiak si osvojuje:
• niekomu alebo niečomu veriť,
• prostredníctvom identif kovania sa s biblickou postavou učiť sa od nej.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma potrebu dobrých vzťahov.
• slovne vyjadrí ospravedlnenie, ľútosť.
• neverbálne vyjadrí odpustenie (úsmev, podanie ruky).
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• interpretuje biblické príbehy o uzdravení a s pomocou učiteľa objaví potrebu morálnej ref exie svojho správania.
• cez emócie a empatiu rozvíja a formuje vlastné svedomie.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.
• je empatický.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• sa učí tolerancii.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• sa angaţuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom ţije.

2. TÉMA: BOH NÁM ODPÚŠŤA
Problém viny je problémom kaţdého človeka a je otázkou aj nášho psychického zdravia, ako sa s ním vyrovnáme. Veriaci kresťan má vo svojom ţivotnom postoji ţivého vzťahu k Bohu šancu nezamlčať svoje viny, ale
spracovať ich. Pri výchove svedomia kladieme dôraz aj na dôleţitosť zmierenia s ľuďmi a zmierenia s Bohom,
lebo zmierenie s Bohom a s ľuďmi patria k sebe. Bez zmierenia s Bohom by zmierenie s ľuďmi bolo neúplné.
Najsilnejšími prostriedkami morálnej výchovy sú sociálne a kreatívne cvičenia a hry. Pre vyučovanie náboţenstva majú veľký význam, lebo sa významnou mierou podieľajú aj na chápaní náboţenských symbolov. Aj mentálne postihnuté deti uvádzame do náboţenskej reči symbolov – jednoduchým a im primeraným spôsobom
– a tak vytvárame predpoklad pre lepšie porozumenie slávenia sviatostí.
V téme sa zameriavame aj na budovanie vzťahu k Jeţišovi Kristovi, ktorý sa sprítomňuje vo sviatostiach a stáva
sa konkrétnou pomocou v konkrétnej ţivotnej situácii. Poukazujeme aj na mimosviatostné formy pokánia
a zopakujeme a prehĺbime vedomosti o sviatosti zmierenia z piateho ročníka. Časová dotácia: 4
edukačné jednotky Kľúčové pojmy: vina, previnenie, ľútosť, láska, zmierenie
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Obsah
• šťastie a dobro človeka
• hriech a jeho následky /vina, previnenie/
• sviatosti – znamenia Boţej lásky /krst, sviatosť zmierenia/
• sviatosť zmierenia – sviatosť uzdravenia
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Slovne a písomne vyjadriť hodnotu ľútosti v ţivote človeka. Na príklade uviesť prínos odpustenia. Diskutovať v skupine o hodnote odpustenia. Afektívny cieľ: Aktívne sa podieľať na prijímaní
Boţieho odpustenia. Psychomotorický cieľ: Formovať návyk pravidelného spytovania svedomia.
Ţiak si osvojuje:
• dôleţitosť zmierenia sa s ľuďmi a s Bohom.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• diskutuje o potrebe odpustenia.
• slovne a písomne vyjadrí odpustenie.
Kompetencie k riešeniu problémov:
Ţiak
• prostredníctvom modelových úloh rozlišuje dobro od zla.
• dokáţe formulovať a klásť si otázky.
• emocionálne prehodnocuje správanie človeka.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma krásu umenia v slove a v obraze.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• vníma zlo ako previnenie voči sebe, voči iným ľuďom a Bohu.
• rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia.
• je schopný jednoduchej ref exie osobného vzťahu s Bohom.
• je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, ţe Boţia láska je silnejšia
ako ľudské previnenie.
• prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím.
• vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia.
• zhodnotí sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii previnenia.
• je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia.
• je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• vníma hriech ako narušenie spolunaţívania medzi ľuďmi a medzi človekom a Bohom.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• si osvojuje prejavy vonkajšieho a vnútorného odpustenia a odprosenia.
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3. TÉMA: KONÁME DOBRÉ SKUTKY
Boh sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych, a tak zachránil ľudí od hriechu. Táto záchrana je darom pre
všetkých ľudí. My kresťania by sme sa mali tešiť z obrátenia kaţdého človeka, ktorý hľadá priateľstvo s Jeţišom
a s ľuďmi. Jeţiš nás učí odpúšťať. Odpustenie je najväčším prejavom lásky. Jeţiš nám svoju lásku prejavil konkrétnym skutkom – svojou obetou na kríţi. Zmieril nás so svojím Otcom, a tak nám umoţnil, aby sme svoj ţivot
preţili v radosti a v plnosti. V tomto duchu vedieme aj ţiakov k rozvíjaniu a prehlbovaniu vzťahov medzi sebou
v prostredí triedy, školy, rodiny a im blízkeho okolia.
Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: priateľ, láska, pomoc
Obsah
• priatelia
• pomoc ľuďom
• byť ako Jeţiš
• Jeţiš ide v ústrety ľuďom
• Jeţiš pomáha
• Boh sa stará o človeka
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoducho opísať prínos dobrého skutku a jeho vplyv na budovanie vzťahu k sebe, k ľuďom
a k Bohu.
Afektívny cieľ: Nadchnúť sa pre konanie dobra.
Psychomotorický cieľ: Vytvoriť návrh realizácie dobrých skutkov v prostredí triedy, školy.
Ţiak si osvojuje:
• rozvíjať vzťahy medzi rovesníkmi v triede;
• vnímať odpustenie ako prejav lásky.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma potrebu asertívnej komunikácie.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• je pripravený aktívne sa podieľať na priateľstve s ľuďmi a s Bohom.
• je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu spolupráce medzi ľuďmi.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• si osvojuje prejavy asertívneho správania.
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Environmentálna výchova:
Ţiak
• vníma starostlivosť Boha o svet.

4. TÉMA: ROZPRÁVAME SA S ĽUĎMI
Múdrosť človeka spočíva v objavovaní pravdy, dobra a krásy, ktoré do ľudských sŕdc vloţil Boh. Jeţiš učí naše
srdce, aby bolo citlivé, aby nezanedbalo dobro. Naše srdce má ísť ku koreňu veci, konať dobro – mať ruky pre
druhého – a vidieť to, čo je v ţivote podstatné. Formáciou svedomia podľa evanjelia naučíme ţiakov sebaref exii, ktorá vedie k úprimnej konverzii, čím predchádzame formalizmu pri prijímaní sviatosti zmierenia v dospelosti.
Časová dotácia: 2 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: rozhovor, priateľ, srdečnosť
Obsah
• formy rozhovoru
• rozhovor zbliţuje ľudí
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Rozlišovať formy komunikácie.
Afektívny cieľ: Poznať hodnotu dialógu. Nadchnúť sa pre rozhovor s ľuďmi.
Psychomotorický cieľ: Nacvičiť si asertívnu komunikáciu.
Ţiak si osvojuje:
vnímať a oceniť pravdu, dobro a krásu.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu dialógu s ľuďmi.
• vníma prejavy medzi neverbálnou a verbálnou komunikáciou.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma krásu umenia v slove a v obraze.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodrţiavaním Jeţišovho zákona lásky.

Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja asertívne cítenie prostredníctvom pozorovania svojho okolia.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu budovania dobrého spoluţitia medzi ľuďmi.
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5. TÉMA: ROZPRÁVAME SA S BOHOM
V duchovnom rozmere sa schopnosť milovať prejavuje vierou v Boha. Vo viere nachádzame odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové poznávanie človeka. Neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Jeţišovi Kristovi,
ktorý nás učí rozprávať sa s Otcom. Modlitba prehlbuje vzťah k osobnému Bohu. Najskôr však pomáhame
ţiakom objaviť rozmer ticha, prebúdzame v nich základnú potrebu – sústrediť sa a stíšiť sa. Vytvárame s nimi
skúsenosť, ţe v priestore ticha sa moţno stretnúť a rozprávať s Bohom. Na získanie tejto skúsenosti je potrebný
dlhší čas. Schopnosť sústrediť sa rozvíjame tzv. eutonickými cvičeniami, ktoré rozvíjajú a upevňujú schopnosť
prejsť z pohybu do pokoja, z hluku do ticha.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: rozhovor, modlitba, Boh
Obsah
• Boh sa prihovára ľuďom
• rozhovor s Bohom
• Jeţiš nás učí modliť sa – modlitba Otčenáš
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Sformulovať modlitbu. Jednoduchým spôsobom prepojiť prosby modlitby Otčenáša so ţivotom. Aplikovať jednotlivé prosby na základné potreby človeka.
Afektívny cieľ: Vnímať modlitbu ako budovanie osobného vzťahu s Bohom. Nadchnúť sa pre rozhovor s Bohom. Psychomotorický cieľ: Formovať návyk pravidelnej modlitby vlastnými slovami.
Ţiak si osvojuje:
• objaviť rozmer ticha.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• vníma modlitbu ako dialóg s Bohom.
• praktizuje rôzne formy modlitby.
• formuluje modlitbu vlastnými slovami.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• intuitívne vníma krásu umenia v slove a v obraze.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodrţiavaním Jeţišovho zákona lásky.
• objavuje potrebu modlitby ako formu rozhovoru s Bohom.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja návyky spolupráce prostredníctvom práce v pracovných skupinách.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• vníma Jeţišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného ţivota.
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 7. ROČNÍK
ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ročníková téma: CESTA PRAVDY
Ţiak v sebe objavuje túţbu po hľadaní pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzaný pravdou, ktorá ho
vedie k Bohu a ktorej hodnotu sa učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú pravdu do ţivota.
Objavená pravda prehlbuje rozmer náboţenskej viery v ţivote dieťaťa.
Téma ročníka je rozvíjaná v kontexte spoznávania a obhajovania pravidiel Desatora v ţivote kresťana. Boh dal
človeku pravidlá, ktoré hovoria o tom, ţe kaţdý človek má rovnaké práva. Ţiak je vedený k spoznávaniu Boha
a jeho miesta v ţivote človeka, je povzbudzovaný k snahe dávať Boha na prvé miesto. Podľa prikázaní Desatora
sa ţiak učí formovať a rozvíjať svoj vzťah k Bohu i k druhým ľuďom, a tak integrovať obsah jednotlivých prikázaní do svojho praktického kresťanského ţivota.
Ročníkový cieľ
Objaviť múdre pravidlá Desatora a podľa nich formovať svoj vzťah k Bohu a k ľuďom. Oceniť dobrotu a milosrdenstvo Boha, ktorý vedie človeka prostredníctvom Desatora. Formovať postoj spoznávania a hľadania pravdy.
Ročníkový symbol: TABULE DESATORA
Ţiak sa v 7. ročníku stretáva so symbolom tabúľ Desatora, s ktorým postupne pracuje v štyroch rovinách: vecnej, subjektívnej, objektívnej a náboţenskej.
Tabule Desatora sú z kameňa. Kameň je symbolom tvrdosti, pevnosti a nezničiteľnosti. Je symbolom nadľudskej sily a moci. Kameň bol uţ v minulosti nenahraditeľný pracovný nástroj či dôleţitý stavebný materiál.
V ľudovej múdrosti nachádzame mnoţstvo prirovnaní a porekadiel o kameni. Človek, ktorý je pevným kame
ňom, má pevný charakter, zásady, vyznáva hodnoty nemennej, trvácnej pravdy.
Náboţenskú rovinu symbolu rozvíjame biblickým príbehom o Mojţišovi, ktorým chceme priblíţiť príbeh cesty,
ktorá vedie z otroctva na slobodu, k ţivotu pravdy ukrytej v tabuliach Desatora.

1. TÉMA: BOH UZATVÁRA ZMLUVU S ČLOVEKOM
V téme sa ţiaci oboznámia s biblickým príbehom o Mojţišovi. Cieľom nie je doslova prerozprávať Mojţišov prí
beh, ale priblíţiť príbeh cesty, ktorá vedie z otroctva na slobodu, k ţivotu v pravde. Vieru predstavujeme ţiakovi
ako dôveru v Boha a na modelových situáciách zo ţivota mu pomáhame uvedomiť si, ţe opakom viery nie je
to, ţe človek neverí, ale nedôvera a strach.
Časová dotácia: 2 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: pravidlá, Desatoro, viera
Obsah
• Mojţiš prijíma Desatoro
• Boh je Pán celého sveta – 1. prikázanie
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblický príbeh uzatvorenia zmluvy Boha s človekom na Sinaji.
Afektívny cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť za starostlivosť Boha o človeka. Psychomotorický cieľ: S
pomocou učiteľa vytvoriť tabule Desatora.
Ţiak si osvojuje:
• vnímať vieru ako dôveru v Boha;
• vnímať, ţe absencia viery sa prejavuje ako nedôvera a strach.
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Rozvoj kompetencií Komunikačné
kompetencie:
Ţiak
• reaguje na prečítané texty.
• dokáţe viesť koordinovaný dialóg so spoluţiakmi pod učiteľovým vedením.
• osvojuje si základné pravidlá komunikácie a dialógu.
• prejaví záujem o pravidelnú komunikáciu s Bohom.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• priradí hodnotu, pravidlo k jednotlivým prikázaniam.
• vníma potrebu spravodlivosti v ţivote človeka.
• vníma potrebu aplikácie pravidiel do svojho ţivota.
• oceňuje posolstvo Desatora ako výraz lásky Boha voči ľuďom.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• priradí prikázania Desatora k prikázaniam vyjadrujúcim vzťah k Bohu a k ľuďom.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• získava základné sociálne zručnosti pri riešení modelových situácií.
• porovnáva mravné rozmery rôznych spôsobov ľudského správania.
• vníma potrebu uplatnenia Desatora a jeho posolstva v budovaní medziľudských vzťahov.
• objavuje hodnoty vyplývajúce z Desatora a oceňuje ich.
Prierezová téma Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• rozlišuje pravidlá Desatora vo svojom ţivote (s pomocou).
• uvedomuje si potrebu spolupráce.
• rozvíja základné zručnosti pre spoluprácu a medziľudskú komunikáciu.
• sa učí predchádzať sociálno-patologickým javom a škodlivým spôsobom správania.

2. TÉMA: HĽADÁM BOHA
V druhej téme prehlbujeme 2. a 3. Boţie prikázanie. Téma ponúka ţiakovi priestor pre ref ektovanie situácií,
v ktorých sa pouţíva slovo Boh, ako aj zamyslenie sa nad tým, čo znamená posväcovanie Boţieho mena. Prostredníctvom obraznej reči príbehov si ţiak môţe uvedomiť nielen potrebu dňa oddychu, ale aj to, ţe pre kresťanov je najväčšou oslavou slávenie svätej omše.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: meno, Boţie meno, nedeľa
Obsah
• ja a moje meno
• Boh a jeho meno – 2. prikázanie
• nedeľa – sviatočný deň – 3. prikázanie
• svätá omša – oslava Boha
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Objaviť význam pouţívania mena v ţivote človeka ako prejavu úcty a pouţívania Boţieho
mena ako prejavu Boţej blízkosti. Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boţí dar pre človeka.
Afektívny cieľ: Pozorovať ţivotný rytmus práce a odpočinku. Objavovať načúvanie ticha. Psychomotorický
cieľ: Precvičiť základy stíšenia sa. Rozvíjať úctu k Boţiemu menu a predmetom pripomínajúcim Boha (kríţe pri
ceste, obrazy, sochy svätých a pod.). Formovať a rozvíjať návyk slávenia.
Ţiak si osvojuje:
• vnímať a oceniť potrebu oddychu;
• vnímať potrebu slávenia.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• reaguje na prečítané texty a vyjadruje svoje myšlienky (s pomocou).
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• na základe nových objavov vníma, aké dôleţité sú rozhodnutia (slávenia nedele, úctivého oslovovania Boha)
pre vlastný ţivot.
• je pripravený rozvíjať osobnú vieru.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• úctivo oslovuje druhého človeka a Boha.
• sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanského slávenia nedele.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• získava základné sociálne zručnosti pri riešení situácií.
• na základe odmeny a pochvaly učiteľa rozvíja a oceňuje mravne dobré konanie (s pomocou).
Prierezová téma Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• v kontexte striedania práce, odpočinku a slávenia vníma ţivotné priority (s pomocou).
• je otvorený pre spoluprácu.
• rozvíja základné zručnosti pre spoluprácu a medziľudskú komunikáciu.

3. TÉMA: KRÁČAM ZA PRAVDOU
Ţiaci majú skúsenosť so ţivotom v spoločenstve s druhými ľuďmi v rodine, v triede a v skupine svojich rovesníkov. V tomto veku však nadobúdajú význam iné spoločenstvá a ich normy. Pri hľadaní spôsobu vzájomného
spoluţitia so skupinami sú zásady formulované v štvrtom aţ desiatom prikázaní ponukou správneho ţivota,
v ktorom môţu ţiaci vytvárať vzťahy dôvery, ktoré im umoţnia dôverovať aj ostatným.
Časová dotácia:12 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: láska, rodina, pravda, majetok
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Obsah
• ţivot ako hodnota
• túţba človeka po láske (výchova k láske)
• manţelstvo a rodina (ideál rodiny, rôzne formy pseudorodiny)
• právo na česť a dobré meno
• pravdovravnosť
• právo na majetok
• spravodlivosť v spoločnosti
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Reprodukovať 4. – 10. Boţie prikázanie a interpretovať ich význam pre spoločnosť
(s pomocou).
Afektívny cieľ: Vnímať a oceniť hodnotu jednotlivých prikázaní. Povzbudiť sa pre ţivot podľa
prikázaní Desatora.
Psychomotorický cieľ: Prakticky sa podieľať na šírení posolstva Desatora a zákona lásky v rodine
i v spoločnosti.
Ţiak si osvojuje:
• vytvárať vzťah dôvery v k iným ľuďom.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• reaguje na prečítané texty a pouţíva ich (s pomocou).
• zaoberá sa vnímaním hovoreného prejavu.
• adekvátne komunikuje v rôznych situáciách.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja postoj k svojej kresťanskej identite (s pomocou).
• integruje obsah prikázaní Desatora a zákona lásky do svojho ţivota.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• si uvedomuje význam jednotlivých prikázaní Desatora pre spoločnosť (s pomocou).
• si uvedomuje potrebu podieľať sa na vzájomnej spolupráci.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu ţivota spoločnosti podľa zákona lásky a zlatého pravidla.
• vníma právo na slobodu a spravodlivosť ako právo kaţdého človeka.
Prierezová téma
Multikultúrna výchova:
Ţiak
• objavuje a oceňuje kultúrne bohatstvo svojho náboţenstva.
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4. téma: Vzťah človeka k človeku
Téma pomáha ţiakovi vnímať pravidlá ako zdroj istoty v ţivote človeka a spoločnosti. Štvrté aţ desiate prikázanie, ktoré formuluje zásady zodpovedného spolunaţívania ľudí v pravde, v tejto téme konkretizujeme všeobecne
platným zlatým pravidlom: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7,12)
Časová dotácia: 3 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: zlaté pravidlo
Obsah
• pravidlá doma, v škole, v spoločnosti
• zlaté pravidlo
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Pomenovať pravidlá uznávané spoločnosťou. Reprodukovať zlaté pravidlo a interpretovať
jeho význam pre spoločnosť.
Afektívny cieľ: Vnímať potrebu pravidiel pre ţivot človeka aj spoločnosti.
Psychomotorický cieľ: Podieľať sa na hľadaní paralely medzi zlatým pravidlom a pravidlami spoločnosti
(zákony).
Ţiak si osvojuje:
• vnímať Boţie pravidlá ako zdroj istoty a dôvery;
• vnímať potrebu empatického cítenia, myslenia a správania.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• reaguje na prečítané texty a pracuje s nimi (s pomocou).
• disponuje základnými pravidlami dialógu.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• sa vie konfrontovať s vlastnou vinou (s pomocou).
• vníma aplikáciu zákona lásky v konkrétnych ţivotných situáciách.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu spravodlivosti v ţivote človeka a spoločnosti.
• riadi sa zlatým pravidlom a integruje ho do svojho správania.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• disponuje základným sociálnym cítením.
• rozvíja vnímanie dôsledkov ľudského správania na ţivot jednotlivca a spoločnosti.
• je pripravený aplikovať na medziľudských vzťahoch zákon lásky.
Prierezová téma Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• si osvojuje kultivované správanie.
• prispieva k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej.
• si utvára pozitívny postoj k sebe samému i k druhým ľuďom.
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 8. ROČNÍK
ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ročníková téma: SLOBODA ČLOVEKA
Ţiak začína túţiť po osamostatnení sa a po slobode. Vychádza spod krídel ochrany autority. Oslobodzuje sa
od nekritického vnímania autority, ktorú doposiaľ vnímalo ako miesto istoty, bezpečia a ochrany. Objavením
rozmeru slobody v sebe rozvíja vzťah k svojej osobe a k druhým ľuďom. Táto skúsenosť slobody mu umoţňuje
objavovať slobodné rozhodnutie pre vzťah k Bohu. Slobodným nazeraním na vzťah s Bohom je schopné vidieť
vo viditeľnom svete stopy Boha, s ktorým prehlbuje vzťah v náboţenskom preţívaní.
Ročníkový cieľ
Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na slobodu človeka. Osvojovať si
návyky kresťanského ţivotného štýlu.
Ročníkový symbol: HOLUBICA
V tomto ročníku pracujeme so symbolom holubice. Pre lepšie uchopenie významu symbolu ho rozvíjame v šty
roch rovinách:
• vecná rovina (čo symbol hovorí sám o sebe): holubica má krídla, je to vták
• subjektívna rovina (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť): holubica je pokojná, nenásilná, mierumilovná
• objektívna rovina (čo symbol hovorí nám): holubica je v mnohých kultúrach symbolom pokoja, mieru; jej
krídla nám pripomínajú slobodu, vzletnosť
• náboženská rovina (čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha a človeka): holubica je symbolom Ducha Svätého

1. TÉMA: SLOBODA
V téme sa zaoberáme hranicami slobody človeka. Ţiak spoznáva historické omyly ľudstva, ktorých dôsledkom
bolo zneuţívanie slobody v dejinách, je konfrontovaný s rôznymi formami otroctva, závislosťami súčasného
človeka. Ţiak prostredníctvom biblických príbehov konfrontuje svoju túţbu po slobode, svoje predstavy o nej
s kresťanským pohľadom na slobodu človeka.
Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: sloboda, otroctvo, závislosť
Obsah
• chápanie slobody
• otroctvo človeka (závislosti)
• povolanie k slobode
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Opísať rozličné chápanie slobody súčasného človeka a porovnať ho s kresťanským pohľadom.
Uviesť príklady foriem otroctva súčasného človeka.
Afektívny cieľ: Prostredníctvom biblických príbehov vnímať, ako Boh rešpektuje slobodu človeka.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať návyk ref exie vlastných rozhodnutí.
Ţiak si osvojuje:
• vnímať kresťanský pohľad na slobodu;
• konfrontovať svoju túţbu po slobode s biblickými postavami.
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Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• reaguje na prečítané alebo vypočuté texty.
• si osvojuje základné pravidlá verejnej komunikácie a dialógu.
• vie obhájiť svoj názor slušným spôsobom.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• chápe slobodu ako vnútorný stav, ktorý je vlastný kaţdému človeku.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• odmieta závislosť ako individuálny, ale aj spoločenský defekt.
• vie rozlíšiť rôzne spôsoby slobody, prikláňa sa k chápaniu slobody ako nezávislosti, ktorá je obmedzená
právami druhého človeka na vlastnú slobodu.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja empatické myslenie.
• jednoducho prehodnocuje dosah správania človeka na ţivot jednotlivca a spoločnosti.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• vníma dobro kresťanskej etiky.
• uvedomuje si hodnotu spolupráce.
• rozvíja základné zručnosti spolupráce.
• empatickým správaním sa učí predchádzať sociálno-patologickým javom a škodlivým spôsobom
správania.

2. TÉMA: SLOBODA ČLOVEKA
V téme ţiak spoznáva rozdiel medzi ľudskou autoritou a autoritou Boha. Ľudská autorita ustanovuje isté pravidlá spolunaţívania, aby mohla fungovať spoločnosť, aby bol zachovaný poriadok. Autorita Boha hovorí o pravidlách, ktoré objavuje vo svojom svedomí kaţdý človek sám. Ich objavením si uvedomuje svoje práva, ale aj
povinnosti. Základnou povinnosťou je rešpektovať toto právo u kaţdého človeka. V téme kladieme dôraz na
Desatoro, ktoré je zásadným princípom etiky ţidovstva a kresťanstva. Poukazuje na podmienky ţivota oslobodeného od otroctva z hriechu. Ţiak sa učí zachovávaním daných pravidiel sociálnej adaptácii a predchádza
sociálno-neţiaducim javom. Desatoro Boţích prikázaní je Boţím zákonom, ktorý ponúka zdravý spôsob budovania vzťahov k Bohu, k rodine i k spoločnosti. Ţiak má spoznávať, ţe túţbou Boha je, aby jeho zákony pomáhali
človeku k múdremu a dobrému ţivotu.
Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: sloboda, otroctvo, závislosť
Obsah
• exodus – cesta k slobode
• hranice slobody – Desatoro
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Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoducho zdôvodniť hranice slobody človeka na základe Desatora. Afektívny cieľ:
Prostredníctvom biblických príbehov vnímať, ako Boh rešpektuje slobodu človeka. Psychomotorický cieľ:
Rozvíjať empatické myslenie a správanie, ktoré podporuje návyk ref exie vlastných rozhodnutí.
Ţiak si osvojuje:
• zachovávať Boţie pravidlá, čo ho vedie k sociálnej adaptácii a predchádzaniu sociálno-neţiaducim javom.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• reaguje na prečítané alebo vypočuté texty.
• osvojuje si pravidlá kultúrnej komunikácie a dialógu.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• vníma slobodu ako vnútorný stav, ktorý je vlastný kaţdému človeku.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu empatického správania ako prejav zodpovednosti za druhého človeka.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• vníma Desatoro ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu slobody.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• vníma dobro kresťanskej etiky.
• vníma dobro spolupráce.
• empatickým správaním sa učí predchádzať sociálno-patologickým javom a škodlivým spôsobom
správania.

3. TÉMA: SLOBODA A ROZHODNUTIA
Ţiak je v téme citlivo vedený k poznaniu, ţe morálne rozhodnutie neznamená len poslúchnutie autority a neprekročenie zákona, ale je vyjadrením vnútorného postoja dobra k svojej osobe a druhým ľuďom. Ţiak sa
stretne s pojmami svedomie, rozhodnutie, bude mať moţnosť vnímať na základe empatického cítenia a
správania potrebu zodpovednosti za dôsledky svojich rozhodnutí. Vedieme ho k tomu, aby sa stával citlivým na
vnímanie dobra a odlišovanie od zla. Na to treba rozvíjať citlivosť počas celého ţivota. U ţiaka s mentálnym
postihnutím kladieme dôraz na to, ţe konaním zla ubliţuje sebe aj druhým.
Správanie a myslenie dieťaťa s mentálnym postihnutím je od raného detstva aţ do dospelosti závislé od toho,
čo si iní myslia, ako ho hodnotia. Správa sa určitým spôsobom preto, lebo mu to prináša uspokojenie aktuálnych potrieb, medzi ktoré patrí aj túţba po láske a prijatí. Ţiaci sa učia rozlišovať, čo je dobré a čo zlé od rodičov,
učiteľov a ich reakcií na správanie. Správanie dieťaťa je podmienené reakciou referenčných osôb. Ţiak s
mentálnym postihnutím nie je schopný dosiahnuť hlbšiu úroveň morálneho konania, kedy by bol schopný
prihliadnuť aj na motívy konania, aby postupne dochádzalo k ich internalizácii. Osobnostný rozvoj v morálnej
oblasti môţeme podporovať dostatočnými podnetmi umoţňujúcimi rozvoj empatie.
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Časová dotácia: 2 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: nutnosť voľby, rozhodnutia, svedomie
Obsah
• slobodné rozhodnutie (nutnosť voľby)
• sloboda a zodpovednosť
• riešenie problémovej situácie
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Na základe jednoduchej analýzy problémovej situácie vysvetliť dosah rozhodnutia na ţivot
jednotlivca a spoločnosti. Na základe empatického cítenia na modelovej situácii aplikovať moţnosti riešenia
neţiaducich javov.
Afektívny cieľ: Vnímať vnútorné a vonkajšie vplyvy na rozhodnutie človeka. Na základe empatického cítenia
vnímať zodpovednosť za svoje správanie voči sebe, druhým ľuďom a svetu.
Psychomotorický cieľ: Na modelovej situácii si osvojiť riešenie konf iktov v súlade s empatickým správaním.
Ţiak si osvojuje:
• oceniť postoj dobra k svojej osobe a druhým ľuďom.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• pozoruje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zloţkou komunikácie.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• na základe pozorovania vníma, aké dôleţité sú rozhodnutia pre vlastný ţivot.
• je pripravený zamerať sa na pozitívne hodnoty.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• je pripravený vnímať ţivotné situácie vyţadujúce zodpovedné rozhodnutie vzhľadom na seba, druhých ľudí
a svet.
• pozitívne oceňuje rozhodnutie pre mravne dobrý čin.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• oceňuje pravé hodnoty.
• získava základné sociálne zručnosti pri riešení jednoduchých situácií.
• pozorovaním sa učí na modelových situáciách rozoznávať ţiaduce i neţiaduce konanie v spoločnosti.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• rozumie dobru kresťanskej etiky.
• osvojuje si základné sociálne zručnosti na riešení problémových situácií.
• vníma motiváciu svojich rozhodnutí.
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4. TÉMA: REŠPEKTOVANIE ROZDIELNOSTI
Dnes ţijeme vo svete plurality. Všeobecné direktórium pre katechizáciu si pokladá za dôleţité viesť otvorený
dialóg so svetom. Poznanie rozdielnosti iných ľudí, kultúr má viesť k úcte k nim, ale predovšetkým k prehĺbeniu
úcty k vlastnej osobe, kultúre, náboţenstvu a ku kresťanskej identite (porov. KKC 839, 842-843). Cieľom témy je,
aby si ţiak uvedomil bohatstvo, ktoré nám kresťanstvo dáva, hodnoty, ktoré kresťanstvo obsahuje a šíri v ľudskej spoločnosti.
Časová dotácia: 2 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: rešpektovanie, odlišnosti, kultúry, náboţenstvo, kresťania
Obsah
• rešpektovanie rozdielnosti
• rozdielne cesty hľadania Boha (chrám – miesto oslavy Boha)
• putovanie po ceste predkov
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoducho charakterizovať náboţenstvo. Predstaviť chrámy rôznych náboţenstiev.
Afektívny cieľ: Vnímať chrám ako miesto oslavy Boha. Oceniť osobné korene v kresťanstve.
Psychomotorický cieľ: Formovať postoj rozvíjania kresťanskej identity.
Ţiak si osvojuje:
• prehlbovať úcty k vlastnej osobe, kultúre, náboţenstvu a ku kresťanskej identite.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• zaoberá sa vnímaním hovoreného i písaného prejavu.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• zaujíma postoj k svojej kresťanskej identite.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• rešpektuje zvláštnosti iných kultúr a náboţenstiev.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• vníma potrebu angaţovanosti jednotlivca na odstránení predsudkov voči iným náboţenstvám.
• vníma potrebu sociálneho zmieru a solidarity.
Prierezové témy
Multikultúrna výchova:
Ţiak
• objavuje a oceňuje kultúrne bohatstvo svojho náboţenstva.
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5. TÉMA: LÁSKA – CESTA K SLOBODE
Na úvod tejto témy predstavujeme autoritu, ktorej úlohou je pomáhať rastu človeka a spoločnosti (porov. KKC
1897-1898). Autoritu, ktorej základným princípom je láska k človeku (porov. KKC 1905-1909). Ţiak pracuje s biblickými udalosťami, ktoré poukazujú na dôleţitosť a potrebu autority. Ţiak vníma potrebu dodrţiavania istých
pravidiel na základe autority, slobody a lásky. Uvedomuje si, ţe ich porušovaním môţu trpieť nevinní. Vedieme
ţiakov, aby si uvedomili potrebu autority Cirkvi. Opäť zdôrazňujeme základný princíp lásky, ktorá prerozdeľuje
zodpovednosť a úlohy, kde má všetko svoje miesto a poriadok. Celú tému končíme povzbudením, aby sa ţiaci nebáli byť odhodlaní ţiť a kráčať cestou slobody, byť zaangaţovaní vo svojom okolí (porov. KKC 854, 856),
v škole, na ulici, vo farnosti.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: autorita, angaţovanosť
Obsah
• sloboda a vzťah k autoritám (autorita v Cirkvi)
• kresťan v spoločnosti (angaţovanosť v rodine, vo farnosti, v meste)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoducho vysvetliť potrebu autority.
Afektívny cieľ: Vnímať dôleţitosť autority v spoločnosti. Oceniť angaţovanosť v rodine, spoločnosti a Cirkvi.
Vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou k autoritám a nutnosťou odoprieť poslušnosť pri zneuţití autority.
Psychomotorický cieľ: Prostredníctvom projektu formovať návyk prosociálneho správania. Osvojovať si návyky kresťanského ţivotného štýlu.
Ţiak si osvojuje:
• vnímať potrebu autority ľudskej a autority Boha,
• vnímať autoritu Cirkvi.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• reaguje na vypočuté alebo prečítané texty a pracuje s nimi.
• osvojuje si adekvátnu komunikáciu v rôznych situáciách.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• je otvorený pozitívnemu mysleniu.
Občianske kompetencie:
Ţiak
• je zainteresovaný do diania v spoločnosti a je otvorený moţnostiam angaţovať sa v ňom.
• si uvedomuje potrebu ţiť vo vzťahoch a podieľať sa na vzájomnej spolupráci.
• akceptuje úlohu autority v Cirkvi a spoločnosti.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja individuálne a sociálne schopnosti.
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 9. ROČNÍK
ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ročníková téma: ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA
Mladý človek si kladie existenciálne otázky a hľadá na ne odpovede. Vlastným výberom si zostavuje hierarchiu
hodnôt, na základe ktorých si formuje ţivotný štýl. Zaoberá sa aj otázkou viery. Je otvorený náboţenskému
prijímaniu rozmeru viery v nádeji, ktorú človeku ponúka Boh. Otvorenosť náboţenskému nazeraniu na svet
vytvára priestor na formáciu osobnosti k mravnej zodpovednosti. Mladý človek sa v procese stotoţnenia s
kresťanskými hodnotami pripravuje na ţivot v zodpovednej kresťanskej angaţovanosti.
Ročníkový cieľ: Posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za iných a za
svet, v ktorom ţijem. Formovať návyk kresťanského ţivotného štýlu v rodinnom a spoločenskom ţivote.
Ročníkový symbol: KVET
Kvety kvitnú po zime a sú prvými poslami jari. Sú „svadobným“ šatom prírody a mnohé z nich majú tvar kalicha
alebo slnka.
Keď máme niekoho radi, obdarujeme ho kvetmi. V kresťanskej tradícii nimi zdobíme oltáre, robíme z nich vence, sú pre nás symbolom nádeje a symbolom raja.
V kaţdom z nás sú ukryté sily: môžeme cítiť, premýšľať, môžeme niečo chcieť, môžeme konať. Kaţdá táto sila môţe
byť pozitívna alebo negatívna podľa toho, akú situáciu preţívame. Je to veľké bohatstvo. V tomto slova zmysle
je kaţdý človek kvetinou, ktorej „kvet“ môţe rozkvitnúť v celej svojej sile.
Jednotlivý kvet môţe byť teda symbolom osobnosti, husté okvetné lístky sú symbolom spoločenstva rodiny
alebo ľudí, ktorých spája veľmi úzke priateľstvo. Veľa kvetov na jednej stonke alebo rôzne kvety v jednej kytici
sú symbolom spoločenstva rovnako zmýšľajúcich, symbolom veriacich jednej Cirkvi. Kvet je symbolom ţivota
a jeho vývoja, pozýva k zodpovednosti a rešpektu ţivota.

1. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ
Nastavenie vyučovacieho procesu s výberom obsahu učiva v 1. téme chce učiť ţiaka tomu, aby sa postavil pred
Boha s pozitívnymi aj negatívnymi stránkami svojej osobnosti a pritom si uvedomoval, ţe Boh ho miluje a prijíma takého, aký je, aby sa učil prijímať svoj ţivot ako pozvanie k zodpovednosti.
Časová dotácia: 3 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: zodpovednosť
Obsah
• zodpovednosť
• ţivot – pozvanie k zodpovednosti (modelová situácia)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Na modelovej situácii vysvetliť etymológiu pojmu zodpovednosť.
Afektívny cieľ: Vnímať potrebu zodpovednosti vo svojom ţivote. Psychomotorický
cieľ: Formovať postoj zodpovednosti za svoj ţivot.
Ţiak si osvojuje:
• vnímať Boha ako toho, kto ho miluje a prijíma takého, aký je.
• prijímať svoj ţivot ako pozvanie k zodpovednosti.
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Rozvoj kompetencií Komunikačné
kompetencie:
Ţiak
• rozumie empatickej komunikácii a empatickému správaniu z pohľadu zodpovednosti človeka za človeka.
Kompetencie k učeniu sa:
Ţiak
• učí sa učiť spoluprácou.
Kompetencie k riešeniu problémov:
Ţiak
• podieľa sa s inými na riešení úloh.
• povie svoj názor a zdôvodní ho.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• dokáţe si uvedomiť svoju potrebu zodpovednosti za seba a za iných.
• uvaţuje o princípoch zodpovednosti.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• rozvíja vo svojom ţivote rozmer zodpovednosti.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• je schopný empaticky komunikovať a osvojovať si k ľuďom empatický postoj.

2. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA
Ţiaci potrebujú v ţivote niekoho, kto by ich v ţivote povzbudil, o koho by sa mohli oprieť. Hľadajú smer a odpoveď na otázku, o čo sa v ţivote majú snaţiť. Preţívanie sympatie alebo antipatie k určitým ľuďom v ţiakovi
podporuje prirodzenú potrebu stotoţniť sa s určitým vzhľadom, konaním, názormi alebo ţivotným štýlom.
V tejto téme sa ţiaci môţu zamyslieť, kto a čo ovplyvňuje ich sny, túţby, predstavy o tom, akí by chceli byť. Ţiaci
dostanú priestor na vyrovnanie sa na jednej strane s potrebou ţivotných vzorov a na druhej strane s rozvíjaním
vlastnej originality. Téma na záver vytvára priestor pre ponuku ţivotného vzoru – Jeţiša Krista.
Časová dotácia: 4 edukačné jednotky
Kľúčové pojmy: sebarozvoj, vzory, ţivotné hľadanie
Obsah
• sebaocenenie a sebaprijatie
• potreba ţivotných vzorov
• konfrontovanie imitácie mediálnych vzorov s reálnymi vzormi
• ponuka vzorov: biblické vzory – biblické postavy (Jn 1,35-39), kresťanské vzory – vzory svätcov
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Na modelových situáciách vysvetliť potrebu ţivotných vzorov.
Afektívny cieľ: Rozvíjať schopnosť sebaporozumenia. Oceniť kresťanskú ponuku nasledovania Jeţiša Krista
ako ţivotného vzoru.
Psychomotorický cieľ: Formovať postoj sebakorekcie vychádzajúcej z rovnováhy medzi potrebou originality
a potrebou začlenenia sa.
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Ţiak si osvojuje:
• vnímať prirodzenú potrebu stotoţniť sa s určitým vzhľadom, konaním, názormi alebo ţivotným štýlom,
• vytvárať priestor pre ponuku ţivotného vzoru – Jeţiša Krista.
Rozvoj kompetencií Komunikačné
kompetencie:
Ţiak
• rozumie potrebe komunikácie ako potrebe sebarozvoja.
Kompetencie k učeniu sa:
Ţiak
• učí sa učiť spoluprácou.
Kompetencie k riešeniu problémov:
Ţiak
• je schopný korekcie ponúkaných vzorov.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• uvaţuje o potrebe vzorov.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• oceňuje skúsenosť druhých ľudí – vzorov z dejín Cirkvi.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• vníma potrebu sebaocenenia a prijatia.

3. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU
Prehodnotením zodpovednosti za svoju vieru sa ţiak môţe zamyslieť nielen nad dôvodmi rozhodnutí ľudí pre
náboţenskú vieru, ale aj pre ref exiu vlastnej viery, ako aj uvedomovaniu si dôstojnosti človeka, ktorá vyplýva
z jeho viery v Boha. Vieru v Boha predstavujeme ako zodpovednosť voči sebe, voči iným, ba voči ľuďom celého
sveta.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek Kľúčové
pojmy: viera, nevera, kresťanská zrelosť
Obsah
• prečo veriť? (dôvody viery)
• vyznanie viery – rozhodnutie pre vieru
• kresťanská zrelosť (sviatostný ţivot)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť dôvody náboţenskej viery. Pomocou obrazovej predlohy
reprodukovať apoštolské vyznanie viery.
Afektívny cieľ: Prijať skutočnosť religiozity človeka ako prejavu túţby po presahu samého seba.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať kresťanské prvky spirituality v osobnostnom raste.
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Ţiak si osvojuje:
• vnímať vieru v Boha ako zodpovednosť voči sebe, voči iným, ba voči ľuďom celého sveta.
Rozvoj kompetencií Komunikačné
kompetencie:
Ţiak
• prispieva do diskusie v pracovnej skupine.
• kladie si otázky a zisťuje odpovede.
• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory.
Kompetencie k učeniu sa:
Ţiak
• učí sa učiť spoluprácou.
Kompetencie k riešeniu problémov:
Ţiak
• je schopný opísať dôvody náboţenskej viery.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• objavuje prínos kresťanstva ako cestu sebarozvoja a hľadania zmyslu ţivota človeka.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• uvaţuje o prínose spirituality na sociálnu zrelosť.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• dokáţe si uvedomiť potrebu osobného vyznania viery ako rozhodnutia pre vieru.
• aplikuje vo svojom ţivote jednotlivé prvky spirituality.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• je otvorený transcendentnému rozmeru ţivota.
• vníma potrebu osobného rozhodnutia pre vieru.

4. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA DRUHÝCH ĽUDÍ
Bolo by určite zaujímavé, skôr ako sa budeme zaoberať témou o láske a rodine, pozrieť sa tam, kam pozerajú
naše ţiačky a ţiaci. Učiteľ by mal vedieť, „čo dnes beţí“ v prostredí, v ktorom sa naši ţiaci pohybujú. Keď sa učiteľ
chce so ţiakmi na túto tému rozprávať, mal by poznať pozadie, čo čítajú, čo ich zaujíma a čo majú v myšlienkach naprogramované. Títo mladí ľudia potrebujú dospelého partnera, ktorý by ich usmernil, aby mohli objavovať hĺbku a šírku ţivota a ľudských vzťahov.
Túţba je jednou z najsilnejších motivácií akéhokoľvek konania. Túţba po láske, prijatie, bezpečie sa u ţiakov
v tomto veku veľmi silno prejavuje. Proces je nastavený tak, aby bola citlivo posilňovaná schopnosť vedieť mať
rád druhého človeka zrelým spôsobom. Ţiaci by si mali postupne uvedomovať, ţe k naozajstnej láske patrí
zodpovednosť a starostlivosť o ţivot a rast toho, koho milujeme.
Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: potreba lásky, ľudské vzťahy
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Obsah
• formy lásky (priateľstvo a láska)
• potreba lásky (láska človeka k človeku a láska človeka k Bohu)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Objaviť ontologickú potrebu lásky človeka k človeku a človeka k Bohu. Nájsť rozdiely medzi
priateľskou láskou, láskou muţa a ţeny, láskou rodičovskou a láskou k Bohu.
Afektívny cieľ: Oceniť význam budovania vzťahov ako naplnenia ţivota zmyslom. Uvedomiť si riziká zneuţitia
túţby človeka po láske.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajších prejavov úcty k človeku. Na modelových situáciách si precvičiť riešenia rodinných konf iktov.
Ţiak si osvojuje:
• uvedomovať, ţe k naozajstnej láske patrí zodpovednosť a starostlivosť o ţivot a rast toho, koho milujeme.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• prispieva do diskusie v pracovnej skupine.
• kladie si otázky a zisťuje odpovede.
• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory.
• rozvíja asertívnu komunikáciu v budovaní vzťahov.
Kompetencie k učeniu sa:
Ţiak
• učí sa učiť spoluprácou.
Sociálne a interpersonálne kompetencie:
Ţiak
• učí sa tolerancii, ústretovosti, ale aj kritickosti k iným, učí sa chápať ich potreby a postoje.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• dokáţe si uvedomiť túţbu po presiahnutí seba.
• preberá zodpovednosť za sebaurčenie a sebarealizáciu, objavuje prvky zodpovedného konania v budovaní
vzťahov.
Prierezové témy Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Ţiak
• vníma kvalitu partnerského vzťahu ako základ manţelstva a rodiny.

5. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA ZA SVET
Témou zodpovednosti človeka za svet, v ktorom ţije, končí náboţenská edukácia v procese školského vyučovania v špeciálnej základnej škole. Záverečná téma obsahu deviateho ročníka predstavuje učenie Cirkvi o potrebe zodpovednosti človeka za seba, druhých ľudí a za ţivotné prostredie, v ktorom človek ţije. Ţiaci spoznávajú
kresťanské učenie, ktoré zdôrazňuje globálnu lásku k blíţnemu. Ţiak má objaviť aktuálnosť kresťanskej asketickej kultúry z pohľadu šetrnosti, neplytvania zdrojov energie..., ako aj potrebnú angaţovanosť vo svojom
prostredí podľa moţností, ktoré ţiak má.
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Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek
Kľúčové pojmy: ekológia, angaţovanosť, ekumenizmus
Obsah
• ekológia a zodpovednosť – Gn 1,28-29 (globálne problémy)
• kresťan v spoločnosti (angaţovanosť v meste, farnosti, škole)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Na základe posolstva biblického textu Gn 1,28-29 vyjadriť dôleţitosť ekologického myslenia
a správania sa človeka.
Afektívny cieľ: Vnímať potrebu ekologického myslenia človeka. Oceniť vzájomnú spoluprácu.
Psychomotorický cieľ: Praktizovať zručnosti triedenia odpadu v domácnosti a šetrného zaobchádzania s prírodnými zdrojmi.
Ţiak si osvojuje:
• objaviť aktuálnosť kresťanskej asketickej kultúry z pohľadu šetrnosti, neplytvania zdrojov energie.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné kompetencie:
Ţiak
• prispieva do diskusie v pracovnej skupine.
• kladie si otázky a zisťuje odpovede na otázky ekológie.
Kompetencie k učeniu sa:
Ţiak
• učí sa učiť spoluprácou.
• učí sa vyhľadávať a triediť informácie.
Kultúrne kompetencie:
Ţiak
• oceňuje prínos kresťanskej kultúry v ľudskej kultúre.
Existenciálne kompetencie:
Ţiak
• objavuje kresťanský pohľad na ekologickú otázku.
• preberá zodpovednosť za angaţovanosť v spoločnosti a Cirkvi.
Prierezové témy
Environmentálna výchova:
Ţiak
• aktívne sa podieľa na ochrane ţivotného prostredia (triedenie odpadu v domácnosti, udrţiavanie čistoty v
prírode, šetrenie energiami a zdrojmi).

