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NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV 

ÚVOD 

Vzdelávací štandard náboženskej výchovy/náboženstva nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah daného 

predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. 

Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to 

ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Tieto základné 

učebné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších učebných cieľov, učebných úloh a otázok. 

K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry 

učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného obsahu. To však 

nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený  učebný obsah v danom ročníku. 

Vzdelávací štandard pre predmet náboženská výchova/náboženstvo má svoje špecifiká. Jedným z nich je rozvíjanie vieroučných 

a konfesionálnych spôsobilostí, ktoré sa orientujú na postoje k životným situáciám a ku konkrétnym prejavom mravného a misionárskeho 

správania. Nadobudnuté vedomosti, spôsobilosti a zručnosti sú predpokladom kritického myslenia, diskusie, hodnotiacich postojov a empatie 

v konaní v Duchu písaného Slova, Biblie, a v Duchu telom sa stanúceho Slova Pána Ježiša Krista. 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo Reformovanej kresťanskej cirkvi v primárnom vzdelávaní má dôležitú úlohu pri formovaní 

osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet žiakov, umožňuje im spoznávať Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom. 

Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Pána Boha v dejinách sa stáva pre žiaka základných interpretačným kľúčom k uvedeniu do 

kultúrnych výtvorov minulých generácií, ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných rituálov a tradícií. Ich prijatie uspôsobuje 

žiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným nástrojom v tvorbe identity žiaka. 

Žiaci v primárnom vzdelávaní sa na hodinách náboženskej výchovy/náboženstva oboznamujú predovšetkým so základnými biblickými 

pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí z Božieho slova si budujú vlastné poznanie Božej 

existencie, ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj život. 
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CIELE PREDMETU 

Žiaci 

• získajú základný prehľad Biblie, biblických príbehov, 

• osvoja si základné biblické pojmy, 

• získajú prehľad o biblických postavách, ktorých osobnosť formuje viera, 

• získajú a rozvinú si základné komunikačné zručnosti, 

• rozvinú svoj vzťah k Cirkvi a budú  participovať na jej živote, 

• dostanú základy kresťanskej viery, 

• spoznajú zákon a evanjelium, 

• naučia sa rozlišovať medzi dobrým a zlým, 

• osvoja si základné učenie Reformovanej kresťanskej cirkvi, 

• nadobudnú vzťah k Božiemu slovu, modlitbe a duchovným hodnotám. 
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VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 
Boh Otec 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vysvetliť jednotu SZ a NZ, 

 osvojiť si biblické príbehy, 

 porozprávať vybrané biblické príbehy, 

 porozprávať, ako Boh viedol svoj ľud, 

 uvádzať príklady Božej starostlivosti o svet. 

 
modlitba 

Sväté Písmo – Biblia, Starý Zákon, Nový Zákon 

svet viditeľný a neviditeľný 

prozreteľnosť (Božia), zmluva, hriech 

jazyky a národy 

Boží Ľud 

Svätá Trojica 

Boh Otec, Proroci 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vymenovať najvýznamnejších prorokov SZ, 

 rozpoznať povahy prorokov, 

 vysvetliť pojem Božie povolanie, 

 ilustrovať Biblický príbeh. 

 
Prorok 

Božie povolanie 

vytrvalosť 

ťažké životné situácie 
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Boh Otec, Zákon 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vysvetliť dôležitosť zákona v každom spoločenstve a Desatora 

v živote každého kresťana, 

 oceniť dobroprajný Boží úmysel s človekom. 

 
zákon 

Desatoro 

Boží dobroprajný úmysel 

Boh Syn 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vysvetliť rozdiel medzi Ježišovým počatím a našim počatím, 

 porozprávať v krátkosti Ježišov život, 

 nakresliť obľúbený biblický príbeh, 

 prerozprávať udalosti Ježišovho utrpenia. 

 
počatie z Ducha Svätého 

narodenie Pána Ježiša 

jedinečnosť Ježišovho učenia, Ježiš je Boh,  Ježišove podobenstvá 

utrpenie a bolesť Kristovej obeti na kríži 

večný život , vďačnosť a nádej 
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Boh Duch Svätý 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 objasniť osobu a činnosť Ducha Svätého cez prečítané príbehy, 

 popísať Cirkev ako spoločenstvo kresťanov vyznávajúcich Krista 

ako svojho osobného Pána, 

 uviesť základné kresťanské princípy a pravidlá. 

 
Duch Svätý 

spoločenstvo svätých – Cirkev 

odpustenie hriechov, Božia milosť 

večný život 
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Boh Otec 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 popísať Svätú Trojicu z posolstva Svätého Písma, 

 vyrozprávať biblické stvorenie sveta,  

 porozprávať príbehy patriarchov, 

 popísať Božiu vernosť. 

 
Svätá Trojica 

spoločenstvo svätých 

stvorenie 

Vyvolený ľud – patriarchovia 

Božia vernosť 

Proroci 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 objasniť ako Božiu všemohúcnosť vnímali proroci, 

 vysvetliť pojmy: všemohúcnosť, všade prítomnosť, 

 ovládať príbehy s aplikáciou „tu a teraz“. 

 
všemohúcnosť Boha 

všadeprítomnosť Božia 

poslušnosť 
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Boh Syn 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vysvetliť výnimočnosť prisľúbení a príbehov spojených 

s narodením Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, 

 navrhnúť uplatnenie Ježišovho učenia v živote dieťaťa v súčasnej 

dobe, 

 vysvetliť odkaz podobenstiev, 

 nakresliť jedno z podobenstiev, 

 uviesť príklady Božej lásky vo svojom živote, 

 aplikovať skutočnosť ukrižovania na naše hriechy, 

 zahrať dramatizáciou udalosti Veľkej noci. 

 
Vianoce 

nasledovanie Pána Ježiša 

podobenstvo 

Božia moc 

Božia láska 

ukrižovanie 

Kristovo víťazstvo 

smrť a zmŕtvychvstanie 

Boh Duch Svätý 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vysvetliť spôsoby účinkovania Ducha Svätého, 

 identifikovať  Cirkev ako spoločenstvo, 

 ilustrovať príbehy Božej sily (slovom i kresbou), 

 využiť získané poznatky z príbehov vo vzťahoch v triede, 

 obhájiť výnimočnosť  Kráľovstva Božieho. 

 
„práca“ Ducha Svätého 

Imitatio Christi 

spoločenstvo – Božie vedenie, Boží príklad a usmerňovanie 

Božia „sila“ 

odpustenie hriechov 

Božie deti 
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Boh Otec 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 uvedomiť si rozdiel medzi dobrom a zlom, pravdou a klamstvom, 

vernosťou a odvrátením sa od Pána, 

 reprodukovať príslušné biblické príbehy, 

 identifikovať Božiu starostlivosť a lásku v živote patriarchov, 

 nakresliť príbeh uzavretia Starozákonnej Zmluvy. 

 
pokušenie 

pád 

Božie vedenie 

Boh riadi celé dejiny sveta i jednotlivca 

Božie plány 

Proroci 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vyrozprávať životný príbeh proroka Jeremiáša, 

 uviesť jedno jeho proroctvo, zázrak, alebo príbeh jeho vyvolenia 

za proroka, 

 nakresliť niektorý príbeh z jeho života. 

 
Boží súd 

falošní proroci 

Božie Slovo, zvádzajúce hlasy, žalospev, zatratenie, odpustenie 

hriechov 

Zákon 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vysvetliť, akú má úlohu Desatoro v živote človeka, 

 vysvetliť spôsob aplikácie 2. Božieho prikázania. 

 
Božie meno 

svätosť 
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Boh Syn 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 rozpoznať naplnené Božie prisľúbenia ohľadom narodenia Ježiša 

Krista, 

 vysvetliť silu a jedinečnosť Ježišovho učenia, 

 ilustrovať na príkladoch Božie zázraky, 

 objaviť súvislosti medzi našimi hriechmi a utrpením Ježiša Krista 

na kríži, 

 objasniť podstatu Kristovho víťazstva nad zlom. 

 
Božie prisľúbenie 

Božia ochrana, milosť a láska 

zázrak 

Boh Duch Svätý 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vysvetliť, že Duch Svätý je síce neviditeľný, avšak Jeho 

prítomnosť a práca sú rozpoznateľné, 

 uviesť na príkladoch základné pravidlá života Cirkvi, 

 objasniť, ako súvisia Ježišove príbehy s naším životom, 

 zahrať formou scénky zoslanie Ducha Sv. na apoštolov. 

 
prítomnosť Ducha Svätého 

život Cirkvi 

osud  

Božie Kráľovstvo 

svedectvo 
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Boh Otec 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 reprodukovať biblické príbehy o Božej spravodlivosti, 

 objaviť súvislosti v rámci príbehov i medzi príbehmi, 

 uviesť detailne Božie požiadavky vzhľadom na svoj ľud. 

 
Boží trest a Božia spravodlivosť 

prekážky a Boží plán 

Desať rán 

podriadiť sa Bohu 

Boží zákon vrytý do sŕdc 

Svätostánok 

Proroci 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 spozorovať vôľu Božiu v živote proroka Izaiáša, 

 vysvetliť podstatu príslušného prorockého príbehu, 

 zdôvodniť Božiu Svätosť pomocou príbehu. 

 
Božia vôľa 

Boží odkaz 
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Zákon 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 vysvetliť Desatoro ako súbor povinností a pravidiel, 

 zdôvodniť 4. Božie prikázanie v súčasnosti, 

 vysvetliť dôležitosť Božej oslavy, práce, odpočinku a záľuby. 

 
požehnanie 

práca, odpočinok, záľuby 

Služby Božie 

Boh Syn 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 objasniť poslanie Pána Ježiša Krista narodeného kvôli nám, 

 ozrejmiť podstatu Ježišovho učenia, 

 aplikovať podobenstvá v súčasnosti, 

 využívať empatiu k chorým a núdznym, 

 reprodukovať príbehy z Ježišovho života. 

 
Božia jednoduchosť 

Božia pomoc 

odpustenie hriechov 

pokora a poslušnosť 

Nanebovstúpenie Pána 
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Boh Duch Svätý 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 spoznať cez príbehy pôsobenie Ducha Svätého, 

 objasniť organizáciu a tradície Cirkvi, 

 vysvetliť jednotu, svätosť, všeobecnosť a apoštolskosť Cirkvi, 

 uplatniť v súčasnosti nový život v Ježišovi Kristovi, 

 hľadať v biblických príbehoch odkaz na nebeské skutočnosti. 

 
znovuzrodenie 

modlitba 

pôst 

spása 

dokonalosť 

 


