
Tematický celok:  Rešpektovanie vierovyznaní 

Téma: Hlavné učenie svetových náboženstiev 

Ročník: siedmy 

Ciele vyučovacej hodiny: 

Kognitívny: Vymenovať hlavné znaky jednotlivých svetových náboženstiev. 

Afektívny: Akceptovať hodnoty iných náboženstiev. 

Psychomotorický: Prejaviť úctu k hodnotám iných náboženstiev a prehĺbiť úctu 

ku kresťanským hodnotám. 

Pomôcky: Dataprojektor, interaktívna tabuľa, počítač pre každého žiaka, 
pracovný list 
Metódy: výklad, porovnávanie, rozhovor, modlitba, práca s pracovným listom 
Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná 
Priebeh a časové rozvrhnutie vyučovacej hodiny: 
 
ÚVOD 
Modlitba  
Rozhovor so žiakmi: Aké svetové náboženstvá poznajú? Aké posvätné miesta 
poznajú svetových náboženstiev? Čo sú to monoteistické náboženstvá, a ktoré 
sú to?  
HLAVNÁ ČASŤ 
Základné učenie svetových náboženstiev predstavím pomocou prezentácie v 
PP. Pri prezentácií sa snažím využiť poznatky žiakov, ktoré majú z predmetu 
dejepis (5. ročník, 6.ročník). 
KRESŤANSTVO 

- Kresťania veria v jedného Boha. 
- Zakladateľom náboženstva je Ježiš Kristus – druhá božská osoba. 
- Posvätná kniha je Biblia – Starý a Nový zákon. 
- Miestom zhromažďovania je kostol. 
- Kresťanstvo vďaka svojej univerzálnosti nemá až také vyhranené 

posvätné miesta, je ich viac, niektoré sú národné – napr. pútnické 
miesta. 

- Posvätné miesto je napr. Bazilika sv. Petra v Ríme. 
- Posvätným dňom pre kresťanov je nedeľa a prikázané sviatky. 

ISLAM 
- Najviac rozšírené náboženstvo v arabských krajinách. 
- Zakldateľom náboženstva je Mohamed. 



- Boh, ktorého uctievajú je Alah. 
- Vyznávači tohto náboženstva sa volajú mohamedáni alebo moslimovia. 
- Posvätná kniha je Korán. 
- Posvätné a pútnické miesto je Mekka. 
- Miesto, kde sa zhromažďujú každý týždeň je mešita. 
- Posvätný deň je piatok. 

JUDAIZMUS 
- Boh – Jahwe – sa zjavil Abrahámovi, tak začalo nové náboženstvo. 
- Posvätná kniha je Biblia – Tóra (Starý zákon) a Talmud – pravidlá 

a usmernenia. 
- Posvätný deň je sobota. 
- Miestom zhromaždenia je synagóga. 
- Posvätné miesto je zvyšok jeruzalemského chrámu – Múr nárekov. 

BUDHIZMUS 
- Väčšina budhistov žije v Indii, Číne a medzi inými národmi Ďalekého 

východu. 
- Uctievajú Budhu. 
- Miesto obradov je pagoda alebo budhistický chrám. 
- Mladíci trávia časť života v kláštoroch, u bonzov, kde rozjímajú 

o Budhových slovách. 
HINDUIZMUS 

- Väčšina hinduistov žije v krajinách Ďalekého východu. 
- Uznávajú božstvá: Brahma, Višňa a Šiva. 
- Veria v odplatu dobrých a zlých činov (karma) a učenie o kolobehu 

(reinkarnácia) 
- Základné posvätné knihy sú védy a staroindické eposy Máhabhárata 

a Rámájana. 
 

UPEVNENIE A FORMÁCIA 
Práca s pracovným listom 

 
ZÁVER 
Zadanie domácej úlohy: Žiaci doma na internete vyhľadajú  aspoň jednu 
perličku  o niektorom svetovom náboženstve, ktorá ich zaujala. 
Modlitba: Vlastnými slovami sa pomodlíme za pokoj a porozumenie medzi 
ľuďmi rôzneho vierovyznania. 
 

 

 



Hlavné učenie svetových náboženstiev 

1. Doplňte chýbajúce slová do textu.                                                                                             

 

A) Judaizmus vznikol v ______________________ . Veriaci sa volajú 
_____________ . Veria v jedného boha - _____________ . Ich posvätnou 
knihou je __________, napísaná v náboženskom jazyku judaizmu v 
________________ . Veriaci sa stretávajú a modlia v chráme  - 
_______________ . Ich kňaz sa nazýva ______________ . Symbolom tohto 

náboženstva je _____________ (slovom/obrázok). 
 

B) Kresťanstvo vzniklo v ______________ . Založil ho ________________ a po ňom sa 
veriaci volajú kresťania. Veria v jedného Boha. Ich posvätnou knihou je 
_________________. V minulosti sa šírilo len v jazyku _______________ . 
Kresťania sa modlia v _____________ . Na čele katolíckej cirkvi stojí  

_________________, ktorý sídli v najmenšom štáte Európy, vo 
_________________ . Symbolmi kresťanstva sú ____________________ 

(slovom/obrázok.) 
 

 
C) Islam vznikol v _____________  a založil ho prorok ________________ . 

Veriaci sa volajú ___________________ a veria v jedného boha 
_________________ . Ich náboženským jazykom je _______________, 
v ktorej je napísaná aj posvätná kniha islamu __________ . Veriaci sa 
modlia v chráme _____________________ . Symbolom je __________ 
(slovom/obrázok). 

 

 

     2.  Priraďte obrázky k svetovým náboženstvám. 

 

KRESŤANSTVO 

JUDAIZMUS 

ISLAM 

BUDHIZMUS 

HINDUIZMUS  

 
3.  Zistite, o aké dve náboženstvá sa jedná a doplňte k nim 

chýbajúce informácie. 

 
kresťanstvo                _______________ 

_______________    rabín 



kostol    ________________   

_______________                       Tóra 

Boh    ________________   

_______________  Dávidova hviezda  

kresťania               _______________ 

4. Správne priraďte nasledujúce pojmy k vysvetlivkám. 

 

* ramadán * mešita * synagóga * Budha * Mohamed * Jahve * chanuka * Alah * 

 

osvietený človek, zakladateľ budhizmu  ...................................................................... 

moslimské pomenovanie boha ................................................ 

židovský sviatok ..................................................................... 

pôst u moslimov ..................................................................... 

moslimský chrám .................................................................... 

židovské pomenovanie Boha ...................................................  

židovský chrám ....................................................................... 

zakladateľ islamu .................................................................... 

 


