Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Ročník
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia

Človek a hodnoty
Evanjelické náboženstvo
piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty
ZŠ Dunajská Lužná
Inovovaný ISCED 2
základné
5 rokov
denná

PREDMET :

5.ročník:
6.ročník:
7.ročník:
8.ročník:
9.ročník

EVANJELICKÉ NÁBOŽENSTVO
Časová dotácia /hod.
týždenne
ročne
1
33
1
33
1
33
*1
33
*1
33

Zloženie/hod.
ŠVP
1
1
1
1
1

ŠkVP
0
0
0
0
0

*Bude platiť v školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020

CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet evanjelické náboženstvo v nižšom strednom vzdelávaní plní dôležitú úlohu pri formovaní
osobnosti mladého človeka a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet žiakov – prostredníctvom zvesti
Božieho slova umožňuje spoznávať im Trojjediného Boha, zjaveného v Písme Svätom. Žiaci sa hlbšie
oboznámia s biblickými pojmami, biblickými príbehmi a vyvodzujú z nich Boží odkaz pre dnešného
človeka. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí si budujú vlastné poznanie Božej
existencie, ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote Božieho ľudu a pod pôsobením Slova
a Ducha stvárňovať svoj život. Tento predmet ich vedie k aktívnemu zapájaniu sa do života rodiny, cirkvi
i spoločnosti , v ktorej žijú.

CIELE PREDMETU:
Žiaci:
• prehĺbia si vzťah s pánom Bohom a s ľuďmi,
• získajú záujem o Slovo Božie – Bibliu, modlitbu, duchovnú pieseň, o duchovné hodnoty a aktívny
kresťanský život v Cirkvi,
• nadobudnú spôsobilosť lepšie sa orientovať v zložitých morálnych, sociálnych, ekonomických
a politických situáciách,
• získajú informácie o spleti náboženských a ezoterických prúdov v dnešnej globalizovanej
spoločnosti,
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•
•
•

získajú nevyhnutné poznatky dogmatiky, všeobecných kresťanských dejín, dejín ECAV na
Slovensku,
získajú pozitívny vzťah k prírode z pohľadu viery ako Božiemu stvoreniu a sú motivovaní
k zodpovednosti,
nadobudnú povedomie potreby angažovať sa za spoločné dobro v cirkvi a v spoločenstve,
v ktorom žijú.

OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre náboženskú výchovu/evanjelická cirkev
A.V.
http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenskavychova-evanjelicka_nsv_2014.pdf

Zoznam aplikovaných prierezových tém .
Enviromentálna výchova





žiak prejavuje úctu k živým aj neživým súčastiam prírody
žiak je vedený k ochrane prírody ako Božieho stvorenstva
žiak chápe dôležitosť životného prostredia a vplyvu človeka na prírodu

Multikulturálna výchova









žiak chápe dôležitosť kultúry v živote človeka
žiak je vedený k tolerancii a úcte k iným kultúram
žiak pozná kultúru Izraelcov
žiak pozná kultúru národov v Starej zmluve a Novej zmluve
žiak pozná kultúru rôznych druhov národov, národností a náboženstva
žiak rozlišuje základné znaky kresťanského náboženstva a rôznych siekt
žiak rozlišuje základné znaky svetových náboženstiev

Osobnostný a sociálny rozvoj













žiak oceňuje hodnotu Biblie
cvičí sa aktívnemu počúvaniu
oceňuje dôležitosť Dekalógu pre svoj život
rozlišuje medzi Božím konaním a ľudským
hľadá svoje vzory v biblických hrdinoch
rozumie princípom kresťanskej etiky
uvedomuje si hodnoty v ľudskom živote
buduje si osobný vzťah s Bohom
chápe dôležitosť pomoci druhým ľuďom
vie oceniť hodnoty kresťanstva a ich princípy
dokáže rozlíšiť medzi sektami a cirkvami
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vie oceniť hodnoty kresťanstva
učí sa vnímať Služby Božie ako dôležitú súčasť v živote kresťana
vie rozlíšiť rôzne svetonázory a oceňuje kresťanský pohľad na život

Regionálna výchova







žiak pozná tradície svojho národa a kultúry
žiak vie rozlíšiť medzi kresťanskými a inými tradíciami a zvykmi
žiak pozná regionálne tradície a vie ich zdôvodniť
žiak chápe význam kresťanských sviatkov a ich význam
žiak pozná a vie rozlíšiť vo svojom okolí náboženské tradície a národné (kultúrne)

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti






žiak v spolupráci so skupinou vypracuje zadanú úlohu podľa požiadaviek
žiak vie prezentovať svoje výsledky
žiak pracuje s rôznymi informáciami a využíva ich na prezentáciu práce
vyhľadáva nové informácie a dokáže sa o nich podeliť s ostatnými

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:
Náboženská výchova sa klasifikuje podľa Metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Metódami /pochvala, povzbudenie/ motivujeme žiakov k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov. V
náboženskej výchove sledujeme cyklické rozvíjanie osobnosti žiaka , rešpektujeme dynamiku dlhodobého
a postupného rozvoja sociálnych zručností.

UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnica

Materiálne
učebné
prostriedky

Ďalšie zdroje

M. Krivuš, Š. Kiss :
Život a viera. Náboženská
výchova pre 5. ročník ZŠ
(evanjelické a. v. náboženstvo)
Svedectvo viery. Náboženská
výchova pre 6. ročník ZŠ
(evanjelické a. v. náboženstvo)

Didaktická technika:
- interaktívna tabuľa
- dataprojektor
- CD pehrávač

Internetové zdroje
- výukové CD a DVD
- prezentácie vytvorené učiteľom
- pracovné listy vytvorené učiteľom
- pomôcky vytvorené učiteľom

Viera v živote kresťana.
Náboženská výchova pre 7.
ročník ZŠ (evanjelické a. v.
náboženstvo)
Život v cirkvi. Náboženská
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výchova pre 8. ročník ZŠ
(evanjelické a. v. náboženstvo)
Žiť a veriť vo svete. Náboženská
výchova pre 9. ročník ZŠ
(evanjelické a. v. náboženstvo)
D. Naďová:
Pracovný zošit k učebnici
náboženskej výchovy Život a viera
pre 5. ročník ZŠ (evanjelické a. v.
náboženstvo)
Pracovný zošit k učebnici
náboženskej výchovy Svedectvo
viery pre 6. ročník ZŠ (evanjelické a.
v. náboženstvo)
Pracovný zošit k učebnici
náboženskej výchovy Viera v
živote kresťana pre 7. ročník ZŠ
(evanjelické a. v. náboženstvo)
Pracovný zošit k učebnici
náboženskej výchovy pre 8. ročník
ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo)
Pracovný zošit k učebnici
náboženskej výchovy pre 9. ročník
ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo)

Zodpovedná: Mgr. Elena Ružeková
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