TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN
Predmet: Náboženská výchova - gréckokatolícka
Škola:
Šk. rok:
Vyučujúci:
Počet hod. v týždni: 1 h
Ročník: 1.roč. ZŠ
Počet hodín spolu:
Ročníková téma: Cesta lásky
Ročníkový cieľ: Spoznať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu.
Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.

1

Dátum

Hodina

Obsahový štandard
Názov témy
– základné učivo 70%

Stratégie, metódy a
formy

Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy

Výkonový štandard

Pozdrav

EV, OSR
VMR, VL
ENV,
PSNJ

- uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
- vyjadriť radosť zo života
- pozorovaním rozlišovať prejavy lásky
- sa správne prežehnať
- slovne vyjadriť poďakovanie
- formulovať spontánnu modlitbu poďakovania
- z konkrétneho príbehu vymenovať postavy,
ktoré konajú dobro
- na príklade rozlíšiť dobro od zla
- odpovedať na otázku z príbehu
- vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé
činnosti, ktoré môže človek vykonať rukami,
nohami, ústami, očami, ušami (opozitá)
- formulovať odprosenie
- citlivo vnímať krásu prírody, byť pozorný
k svetu, ktorý Boh daroval človeku
- sa starať o prírodu
- jednoducho vysvetliť potrebu komunikácie
- vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny
- s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu
Otče náš
- definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom
- písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za
rodičov, rodinu), modlitbu prosby

Názov témy –
doplnkové učivo 30%

2

1 Som na svete z lásky
1.1 Ja
1.2 Čo dokážem

Prežehnanie

3

1.3 Svet, v ktorom žijem

Demonštrácia

4
5

Dar života
1.4 Svet

Model bábätka
Príbeh

6

Sv. Serafim Sarovský

Príbeh

7

Anjeli

Maketa anjelika

Prosba a vďaka

Telefón, praktické
cvičenia

Filipovka

Aktivita na filipovku

8

2. Rodina – ohnisko
lásky

9

Komunikácia v rodine

10

EV
EV, OSR
MKV

11

Modlitba za chlieb

Modlitba Otče náš

Chlieb, demonštrácia

12

3 Dar lásky
3. 1 Premena kamenného
srdca

Sv. Mikuláš

Príbeh, ikona

13

3.2. Zvestovanie,
Návšteva Alžbety

Raduj sa, obraz

14

3.3 Ježiš Kristus – dar pre
svet (Narodenie)
Pastieri, Mudrci

Ikona narodenia
Krista
Dramatizácia

15
16

Simeon – Stretnutie Pána Sviečky, rozhovor

17

OPAKOVANIE

Kvíz

18
19

Projekt: „Východní svätí
pre súčasnosť“
Povolanie učeníkov

Loďka z papiera

20

Ježiš a deti

21

Svadba v Káne
Galilejskej

22
23

4. Moc života a lásky
4.1 Prebudenie zo spánku

Rozprávka

4.2 Vzkriesenie Jajrovej
dcéry

SP
Sv. Štyridsiatnica

Aktivita na pôst

25

Kvetná nedeľa

Obrázok oslíka

26

Posledná večera

DVD/CD

4.3 Kríž – znamenie smrti
a znamenie života

- opísať dobrotu sv. Mikuláša
- intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako
obraz vnútornej skutočnosti človeka
- s pomocou učiteľa reprodukovať biblické
udalosti zvestovania a narodenia Ježiša
- podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania
- reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu
Raduj sa, Bohorodička
- opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku
- nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
- vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu
(poklona)
- pripraviť darček pre obdarovanie

Sväté písmo

24

27

PSNJ,
OSR,
EV
VMR
VV

Kríž

SJ
MKV
EV

- vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej
Ruženke a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným
životom
- opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej
dcéry
- vnímať premeny v prírode v jarnom období
a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením
veľkonočných sviatkov
jednoduchým
spôsobom
vysvetliť
veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej
kresťania slávia Ježišovo víťazstvo života nad

28

4.4 Ježiš je vzkriesenie a
život

Ikona vzkriesenia

29

Symboly Paschy

30

Nedeľa

vajíčko, oblievačka,
ratolesti, pláštenica,
kríž, prázdny hrob,
ikona, tropár
Zvonček

Chrám - cerkov

Obrázky chrámov

31

5 Spoločenstvo lásky

32

Staviame chrám + vstup
do chrámu

Ikona, sviečka,
poklony

33

5.1 Božia rodina

34

5.2 Svätý Duch

SP, ohnivé jazyky

35

5.3 Juraj

Príbeh

36
37

OPAKOVANIE –„Aké
srdce mám ja?”
Záverečná hodina

smrťou
- s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a
vysvetliť veľkonočné symboly
- nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci
víťazstvo života nad smrťou
- jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele
ako dňa Ježišovho zmŕtvychvstania
- vymenovať 2 symboly Paschy
OSR, MV
- na základe prerozprávania učiteľa
reprodukovať udalosti zoslania Ducha Svätého
- vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel
cirkvi ako Božej rodiny
- reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
- opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende
o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so
svojim životom
- osvojovať si sociálne zručnosti potrebné
v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi

„milionár“
Hra

Skratky:
VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu; PSNJ – prevencia sociálno-nežiadúcich javov; ENV – environmentálna výchova; OSR – osobnostný a sociány rozvoj; MKV –
multikultúrna výchova; SJ – slovenský jazyk; EV – etická výchova; PV – prírodoveda; VL – vlastiveda; VV – výtvarná výchova, MV – mediálna výchova

ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN (PRE 0,5 HOD. DOTÁCIU)
Predmet: Náboženská výchova - gréckokatolícka
Škola:
Šk. rok:
Vyučujúci:
Počet hod. v týždni: 0,5 h
Ročník: 1.roč. ZŠ
Počet hodín spolu:
Ročníkový cieľ: : Spoznať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu.
Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Ho Dátum Názov témy – základné učivo
din
/100%/
a
1
Sept.
1 Som na svete z lásky
1.1 Ja
2
1.2 Čo dokážem
3

Okt.

4
5

Nov

6
7

Dec

8

Jan

9
10

Feb

Metódy a pomôcky

MPV/NO

kresť. pozdrav,
prežehnanie

1.3 Svet, v ktorom žijem
1.4 Svet

Sv. Serafim Sarovský - príbeh ENV

3 Dar lásky
3. 1 Premena kamenného srdca
3.2. Zvestovanie, Návšteva
Alžbety
3.3 Ježiš Kristus – dar pre svet

Sv. Mikuláš

SJ/PSNJ

modlitba „Raduj sa“

VMR

Vianočný pozdrav

VMR

2. Rodina – ohnisko lásky
2.1 Komunikácia v rodine
2.2 Modlitba za chlieb

telefón

SJ/PSNJ

OPAKOVANIE

kvíz

Modlitba Otče náš

Ciele tematického celku

K – popísať a zhodnotiť vlastnosti, kt. sa líši od ostatných, na
základe pozorovania vzťahov uviesť príklad potreby lásky, na
príklade rozlíšiť využívanie svojich schopností na konanie dobra/zla
A – uvedomiť si vlastnú jedinečnosť, oceniť lásku rodičov k deťom,
uvedomiť si prejav lásky Boha k stvoreniam
P – osvojiť si návyk verbálneho poďakovania, identifikovať sa
s človekom, ktorý koná dobro, formovať návyk rozlišovania dobra
a zla, uplatniť návyk starostlivosti o prírodu
K – počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi, biblický
príbeh zvestovania a narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojim
životom, reprodukovať modlitbu Raduj sa.
A – intuitívne vnímať v legende symbol srdca, rozvíjať postoj
prijímania a dávania, vnímať atmosféru filipovky a vianočného času
P – prejaviť radosť a vďačnosť z daru, pripraviť darček
K – jednoducho vysvetliť potrebu komunikácie, reprodukovať
modlitbu Otče náš
A – uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi bohom a ľuďmi
a medzi ľuďmi navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine
P – osvojiť si správny spôsob komunikácie s ľuďmi. Sformulovať
ďakovnú modlitbu.

11
12

Mar

13
14

Apr.

Máj

17
18
19

rozprávka

SJ

Sv. Štyridsiatnica

15
16

4. Moc života a lásky
4.1 Prebudenie zo spánku
4.2 Vzkriesenie Jajrovej dcéry

Jún

4.3 Kríž – znamenie smrti a
znamenie života
4.4 Ježiš je vzkriesenie a život

K – jednoducho vysvetliť potrebu komunikácie, reprodukovať
modlitbu Otče náš
A – uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi bohom a ľuďmi
a medzi ľuďmi navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine
P – osvojiť si správny spôsob komunikácie s ľuďmi. Sformulovať
ďakovnú modlitbu

Paschálny pozdrav

5 Spoločenstvo lásky
5.1 Božia rodina
5.2 Svätý Duch

Cirkev

5.3 Juraj

Sv. Juraj - ikona

OPAKOVANIE – záverečná
hodina

hra

Modlitba Sláva Otcu...
SJ/PSNJ

K – opísať udalosť zoslania Sv. Ducha, vysvetliť zmysel cirkvi ako
Božej rodiny, opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv.
Jurajovi
A – prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, kt. Boh
posiela ľuďom. Pozorovať prejavy života vo farnosti, vnímať boj
dobra a zla v legende o Jurajovi, rozvíjať prehodnocovanie
pozitívnych a negatívnych skutočností
P – praktizovať oslavu Trojjediného Boha cez modlitbu Sláva Otcu,
formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom a bezpečného
správania sa v rizikových situáciách

