
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN 
 

Predmet: Náboženská výchova - gréckokatolícka  
Škola:    Šk. rok:  
Vyučujúci:               Počet hod. v týždni: 1 h 
Ročník:  5. roč. ZŠ                                                                                 Počet hod. spolu:  
Ročníková téma: Poznávanie cez dialóg 
Ročníkový cieľ: Spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi. Nadchnúť sa pre komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatostí, sv. liturgie, 
Sv. písma. Prostredníctvom komunikácie sa približovať k Bohu a k ľuďom.                       
 

Obsahový štandard 

H
od

in
a 

D
át

um
  

Názov témy – základné učivo 
/70%/ 

Názov témy – doplnkové  
učivo /30%/ 

Metódy, stratégie a 
formy  

Prierezov
é témy 
Medzipre
dmetové 
vzťahy 

Výkonový štandard  

1 Sept.  Úvod – predstavenie témy  
5. ročníka 
 

Plagát domu 
Obrázky 

2  I. BOH HOVORÍ K ČLOVEKU  
1.1.  Úvod do Svätého písma 

 výroba zvitku, 
tefilim, obal SP 
 

3  1.2.  Orientujem sa vo Svätom písme 
Evanjeliá 
 

 4 obrázky, SP, 
praktické cvičenia 

4   Kto sme my – gréckokatolíci? Časopis Slovo, 
plagát, vysvetľujúca 
stratégia 

5 Okt 1.3.  Misia sv. Cyrila a Metoda – 
nový jazyk a byzantský obrad 

 Synaxár; liturgické 
testy, výklad 

6  1.4.  Otčenáš v staroslovienčine Boj s trojjazyčníkmi 
 

Text v stsl., cyrilaka 
a hlaholika, 
demonštrácia 

7  1.5.  Šíritelia posolstva sv. Cyrila 
a Metoda - Sedmopočetníci 

 Synaxár, ikona 
 

SJ,  MKV 
D 

- vymenovať 5 historických kníh Starého 
zákona a 5 historických kníh Nového zákona 
-  pomenuje časti Nového zákona 
- podľa súradníc nájde daný text v Písme 
- správne používa skratky kníh Svätého písma, 
čísla kapitol a veršov 
- pozná dôležité udalosti zo života sv. Cyrila 
a Metoda 
- vysvetliť prínos byzantskej misie - vysvetliť 
prínos prekladu Svätého písma do nášho 
jazyka 
- spamäti vie  prvé 2 verše Jánovho evanjelia 
- s pomocou učiteľa poskladá modlitbu Otče 
náš v cirkevnoslovanskom jazyku 
- používať vhodné slová v komunikácii s inými 
ľuďmi 
- pravdivo a správne šíri informácie 
- vie jednoducho charakterizovať kto je 
gréckokatolík a vymenovať niekoľko prvkov 
vlastného obradu 

8  II. DIALÓG BOHA A ČLOVEKA  
2.1.  Modlitba v Starom zákone – 
Modlitba Dávida a Šalamúna 

 Príbeh VV, SLJ - v biblických príbehoch nájsť spoločné znaky 
modlitby Dávida a Šalamúna 
- prerozprávať časť biblického príbehu zo 



9 Nov. 2.2. Modlitba v Novom zákone – 
Rozhovor s Otcom (Otče náš) 

 
 

 Praktické cvičenia 

10  2. 3 Cez Máriu k Otcovi – Plniť 
vôľu Otca 

 Veličanie, Akatist, 
Moleben, ikona 

 života kráľa Dávida a Šalamúna 
- charakterizovať časti modlitby Otče náš 
- vytvoriť kartotéku biblických modlitieb 
- porovnať evanjeliové texty  Otče náš 
- cez modlitby rozvíjať dialóg s Bohom 
- nájsť vo Svätom písme modlitbu Otče náš 
- citovať  jeden citát zo Svätého písma 
- správne doplniť Máriino zvelebovanie 
- opísať základné znaky ikony Vladimírskej 
Bohorodičky 

11  III. MOJA MODLITBA 
3.1.  Modlitba svätých otcov 

  Životopis Bazila 
Veľkého 

12   Modlitba? Prečo? Slová z vrchu Athos 
 

13 Dec 3.2.  Druhy modlitby – Modlitba ako 
studňa 

  

14    Ježišova modlitba  Spomienky pútnika 

15   Liturgické modlitby  Večiereň a utiereň – 
modlitba Cirkvi 

PSNJ 
OSR 
 

- vymenovať pravidlá modlitby 
- pomenovať aspoň tri druhy modlitby 
- jednoducho prerozprávať životopis sv. Bazila 
Veľkého 
- podľa vzoru modlitby sv. Bazila v modlitbe 
vyjadriť vďaku a prosbu 
- vytvoriť osobnú modlitbu k rôznym 
príležitostiam 
- vysvetliť význam Ježišovej modlitby 

16 Jan IV. NÁŠ DIALÓG S BOHOM 
4.1.  Čo je to symbol 

 Rôzne svetské 
symboly 

17  4.2.  Liturgické úkony, postoje, gestá 
a farby 

  

18   Projekt „Východní svätí“  

19  4.3.  Svätý dar slávenia – Prečo 
oslavujeme; liturgický rok 

 Diagram 

20 Feb  Ako slávime prikázané 
sviatky a nedeľu 

 

21   OPAKOVANIE  
22  4.4.  Chrám – miesto oslavy  Obrázky  
23 Mar  Liturgické predmety Obrázky 
24   Predpôstné obdobie a Sv. 

Štyridsiatnica 
Pôst – cesta k Pasche 
(kniha) 

VV, SJ 
OSR 
MKV 
 

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

25  V. OBETA BOŽIEHO ĽUDU 
5.1.  Kto horí pre mňa - Sviečka 
a zápalka 

 Sviečka,  EV 
ENV 
PSNJ 

- prostredníctvom príkladu opíše, čo je obeta  
- konkrétnym skutkom vyjadrí vďačnosť za 
obetu druhých ľudí (priateľov, rodičov) 



26  5.2. Nebeský pelikán 
 
 

  

27 Apr 5.3. Baránok Boží.  
 
 

 Proskomídia 
(prosfora) 

28  5.4. Moja obeta 
 
 

  

29   Obetoval sa za nás  
Pascha 

kríž 

- pomenovať sprítomnenie Ježišovej obety 
- vysvetliť prirovnanie Ježiša k  pelikánovi 
- prejaviť vďaku za Ježišovu obetu 
- rozlišuje Božieho baránka v Starom a Novom 
zákone 
- pomenovať, čoho symbolom je chlieb a víno 
prinášané na prestol vo sv. liturgii  
- charakterizovať proskomídiu a zmysel 
zapaľovania obetných sviec 
- popísať ikonu Ukrižovania a oceniť Ježišovu 
obetu V duchu ikony Ukrižovania sa povzbudiť 
k obete a službe pre druhých 

30 Maj VI. DIALÓG CEZ SLUŽBU 
6.1. Som chlapec, dievča, slúžim 
rodine 

 Plagát, manželský 
sľub, venčeky 

31   6.2.  Sluha sluhov Božích     Sv. tajomstvo 
kňazstva – foto 

32  6.3.  Slúžim chorým  Sv. tajomstvo 
pomazania chorých, 
Sv. Panteleimon 

VMR 
EV, PSNJ 

- opísať a porovnať úlohu chlapca a dievčaťa 
v službe rodine 
- konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, chorým, 
slabším          - vymenovať tri stupne kňazstva 
- pozná po mene kňazov vo svojej farnosti 
- zdôvodní potrebu sviatosti manželstva, 
kňazstva a pomazania chorých pre spoločnosť 
- formulovať modlitbu za kňazov 
oceniť hodnotu človeka aj v chorobe 

33  VII. SLUŽBA MODLITBOU 
7.1. Modlím sa za najbližších 
Sv. liturgia 

 Jekténije 

34  Modlím sa za blížnych  Panachyda 

35 Jun 7.2.  Môj patrón – môj ochranca   Obraz, životopisy 

36   OPAKOVANIE Test 

37   Záverečná hodina  

OSR - pomenovať rôzne formy modlitby za druhých  
- pomenovať časti sv. liturgie 
- pozná účinky sv. liturgie 
- formulovať modlitbu za iných vlastnými 
slovami (kňazov, štátnych predstaviteľov, 
učiteľov, spolužiakov) 
- na príklade života svätca zdôvodniť potrebu 
modlitby k svätým 
- sformulovať modlitbu ku svojmu krstnému 
patrónovi 

 
Skratky: SJ – slovenský jazyk; D – dejepis; EV – etická výchova; VV – výtvarná výchova; VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu; ENV – environmentálna 
výchova ; PSNJ – prevencia sociálno nežiaducich javov; OSR – osobnostný a sociálny rozvoj; MKV – multikultúrna výchova 
 


