
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN 
 

Predmet: Náboženská výchova - gréckokatolícka  
Škola:    Šk. rok:  
Vyučujúci:               Počet hod. v týždni: 1 h 
Ročník:  7. roč. ZŠ                                                                                   Počet hod. spolu:  
Ročníková téma: Sloboda človeka 
Ročníkový cieľ: Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na vinu a odpustenie. Osvojovať si návyky kresťanského životného štýlu. 
 

Obsahový štandard 

H
od

in
a 

D
át

um
  

Názov témy 
 – základné učivo /70%/ 

Názov témy  
– doplnkové  učivo /30%/ 

Metódy, stratégie a 
formy 

Prierezové 
témy 
a medzipred
metové 
vzťahy 

Výkonový štandard 

1 Sept. I. SLOBODA ČLOVEKA 
 

Úvodná hodina Predstavenie témy 

2  Prečo dodržiavať Desatoro?  Príbeh, diskusia 

3  Múdrosť overená generáciami  Braistorming, práca 
s textom, výklad 

4  Práva človeka  Pojmová mapa, 
dialóg, práca s 
textom 

5 Okt Norimberský proces a nacizmus  Práca s textom, 
diskusia 

6  Komunizmus a väzni svedomia  Príbeh, výklad, 
diskusia, spev 

7   Prešovský sobor a akcia „P“  
Prenasledovanie Cirkvi  

Riešenie 
problémovej situácie 
Práca s textom 

8  Otroctvo v minulosti a dnes 
 

Mučeníci Príbeh, dialóg 
Ikona Sebastských 
mučeníkov - 
demonštrácia 

VMR,  
ENV,  
PSNJ, 
OSR, 
EV,  
DEJ 

- na konkrétnej životnej situácii rozoznať 
život v slobode a v otroctve hriechu 
- posúdiť potrebu Božieho zákona v živote 
- definovať pojem slobody ako vnútorný stav 
človeka 
- vysvetliť, v čom spočíva zneužitie slobody  
- vymenovať dôsledky prvotného hriechu 
- vysvetliť rozdiel medzi zamestnaním 
a povolaním 
- vysvetliť pojem závislosť 
- uviesť príklady rôznych závislostí 
- reflektovať svoje vlastné rozhodnutia 
- posúdiť a modifikovať biblické príbehy 
z pohľadu dnešnej doby 
- rozlišovať rôzne spôsoby slobody, chápať 
Desatoro ako ich vyjadrenie 
- charakterizovať pojem mučeníctva 
- vymenovať následky Prešovského soboru 

9 Nov. II. SLOBODA 
A ROZHODNUTIA 
Rozhodnutie a sloboda 

 Rozhovor, riešenie  
problému, výklad 

PSNJ, MKV - na základe analýzy problémovej situácie 
vysvetliť dopad rozhodnutí na život 
jednotlivca a spoločnosti 



10  Rozhodnutie a dôsledky 
 
 

 Rozhovor, práca 
s foto, výklad 

11  Svedomie 
 
 

 Práca s biblickým 
textom, riešenie 
problému 

12  Rozvoj svedomia 
 
 

 Práca s textom, 
výklad 

13 Dec OPAKOVANIE 
 

 test 

 

- definovať svedomie 
- posúdiť hodnotu spravodlivosti vo svete 
- vyrozprávať biblické príbehy a posúdiť ich 
hodnotu pre dnešný život 
- vysvetliť vývoj svedomia z pohľadu vývoja 
človeka  
- na problémových situáciách s morálnou 
dilemou posúdiť vývoj morálneho úsudku 
posúdiť princípy rozhodovania z pohľadu 
autonómnej a heteronómnej morálky 

14  III. BOH OSLOBODZUJE 
ČLOVEKA 
Vlastné hranice a vina 

 Braistorming, 
rozhovor, obraz 

15  Kto za to môže? (sociálny hriech)  
 

Rozhovor, výklad, 
obraz 

16 Jan Ježiš oslobodzuje od hriechu  Výklad, práca 
s textom, obrazom 

17  Sviatosť zmierenia – oslobodenie od 
hriechov 

 Práca s textom, 
rozhovor 

18   Projekt „Východní svätí“ – bl. 
Vasiľ Hopko 

Príbeh 

19   Ježiš – Vykupiteľ Rozhovor, výklad 

20 Feb  Svätý Juraj Rozprávanie 

21  Obrátenie a pokánie vo svetle 
kresťanského východu 

 Obraz, výklad 

22   Ikona „Anastazis“ Práca s obrazom 

23 Mar  Mária Egyptská – pokánie  Príbeh, práca 
s textom 

24  OPAKOVANIE  Kvíz 

PSNJ 
OSR,  
VV,  
INF, 
MV 

- predstaviť vinu a odpustenie vo svetle 
prirodzenej morálky 
- vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka s 
vinou a previnením v rôznych kultúrach 
a náboženstvách v dejinách ľudstva 
- konfrontovať ju s biblickým pohľadom na 
uznanie viny a odpustenia 
- uvedomovať si mravné rozmery svojich 
rozhodnutí a ich dopad voči sebe, druhým 
ľuďom, svetu, Bohu 
- opísať postup sviatosti zmierenia 
- rozlíšiť sviatostnú formu pokánia a mimo 
sviatostnú formu 
- uviesť príklady sviatostných a mimo 
sviatostných foriem pokánia 
- osvojovať si kresťanský pohľad na vinu 
a odpustenie 
- aplikovať symboliku ikony Vzkriesenia na 
oslobodenie človeka 
- vníma pokánie vo svetle kresťanského 
východu 
 

25  IV. REŠPEKTOVANIE 
VIEROVYZNANÍ 
Veriť... 
 

 Práca v skupine, 
rozhovor, práca s 
Písmom 

MKV, MV 
PSNJ 
DEJ 
 

- vymenovať základné monoteistické a 
polyteistické náboženstvá 
- opísať zákl. znaky svetových náboženstiev  
- porovnať učenie svetových náboženstiev 



26  Hlavné učenie svetových 
náboženstiev 
 

 Výklad, 
porovnávanie, 
fotografia 

27 Apr Posvätné miesta 
 
 

 Práca s fotografiou, 
diskusia, 
porovnávanie 

28  Svätiť sviatočné dni 
 
 

 Porovnávanie, 
diskusia, výklad 

29  Putovanie po ceste predkov 
 
 

 Zážitkové metódy, 
výklad, písanie listu 

30 Maj  Užhorodská únia 
 
 

Výklad, práca s 
textom 

31   Kresťanstvo a kultúra života Skupinová práca, 
práca s obrazom, 
výklad, diskusia 

 

s kresťanským učením 
- opísať rozdielne a spoločné prvky 
jednotlivých svetových náboženstiev 
- priradiť zákl. symboly svet. náboženstiev 
- vyjadriť úctu ľuďom iného vierovyznania 
- rešpektovať slobodu vierovyznania 
- opísať pozitívne hodnoty svetových 
náboženstiev  
- pomenovať a zdôvodniť prínos náboženstiev 
pre život spoločnosti 
- vysvetliť kresťanský pôvod v histórii 
vyvoleného národa 
- pomenovať a zdôvodniť prínos kresťanstva 
pre život našej spoločnosti 
- vyjadriť úctu k osobným kresťanským 
koreňom  a identifikovať sa s nimi. 
- Vysvetliť význam Užhorodskej únie 

32  V. LÁSKA AKO PRINCÍP 
SLOBODY 
Autorita? A načo? 

 Práca v skupine, 
s textom, 
brainstorming 

33  Hierarchia – rozdelenie služieb  Porovnávanie, 
rozhovor, výklad, 
práca s mapou 

34  Blahoslavenstvá – „nádej 
v beznádeji“ 
 

Život podľa blahoslavenstiev Práca so Sv. 
písmom, rozhovor 

35 Jun Moja angažovanosť 
 
 

 Diskusia, práca 
s príbehom, projekt 

36  OPAKOVANIE 
 
 

 test 

37   Záverečná hodina 
Život v slobode 

 

VMR 
PSNJ 
MV 

- orientovať sa v cirkevnom členení 
a hierarchickom usporiadaní, vymenovať 
diecézy/eparchie Slovenska a ich biskupov 
- uvedomiť si dôležitosť autority v spoločn. 
- vnímať napätie medzi vnútornou 
poslušnosťou k autoritám a nutnosťou 
odoprieť poslušnosť pri zneužití autority 
- formovať svedomie ako normu mravnosti 
- poznávať hranice osobnej slobody 
- interpretovať texty blahoslavenstiev 
na chápanie konkrétnych životných situácií, 
ako výzvu pre kresťanské konanie vo svete a  
prejav spolupráce na rozvoji B. kráľovstva 
- je pripravený zapojiť sa do spoločného 
projektu kresťanskej pomoci 
- reálne oceniť vlastné dary a je pripravený 
použiť ich pre svoje dobro aj dobro blížnych 

 
Použité skratky: SJ – slovenský jazyk; DEJ – dejepis; EV – etická výchova; VV – výtvarná výchova; INF – informatika; VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu; ENV – environmentálna 
výchova ; PSNJ – prevencia sociálno nežiaducich javov; OSR – osobnostný a sociálny rozvoj; MKV – multikultúrna výchova; MV – mediálna výchova 


