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RoRoččnnííkový ciekový cieľľ

SpoznSpoznáávavaťť BoBožžiu pravdu.iu pravdu.

OceniOceniťť hodnotu pravdy. hodnotu pravdy. 
OrientovaOrientovaťť

 
svoj svoj žživot podivot podľľa pravdy.a pravdy.

PraktizovaPraktizovaťť žživot v pravde podivot v pravde podľľa hlasu a hlasu 
svedomia.svedomia.



Ročníková
 

téma: : 
PoznPoznáávanievanie

 
pravdypravdy

1. Pravda ako hodnota 1. Pravda ako hodnota 4/8 hod4/8 hodíínn
Pravda v živote človeka a v medziľudských vzťahoch (zodpovednosť

 

za 
vypovedané

 

slová)

2. H2. Hľľadanie pravdy o svete adanie pravdy o svete 5/10 hod5/10 hodíínn
Biblické

 

posolstvo o stvorení

 

sveta (obrazná

 

reč

 

biblického príbehu, stvorený svet 
ako dar Boha človeku)

3. H3. Hľľadanie pravdy o sebe adanie pravdy o sebe 5/10 hod5/10 hodíínn
Biblický pohľad na človeka  (človek -

 

vrchol stvorenstva, pád človeka a kresťanská

 
nádej, zákon vo svedomí)

4. 4. OhlasovateliaOhlasovatelia
 

pravdypravdy
 

4/8 hod4/8 hodíínn
Slovo prostriedok ohlasovania  (proroci, Ježiš

 

–

 

učiteľ

 

Pravdy, podobenstvá, 
hlásatelia  pravdy)

5. Kona5. Konaťť
 

v pravdev pravde
 

5/10 hod5/10 hodíínn
Pravidlá

 

pravdivého konania  (zlaté

 

pravidlo, zákon lásky, desatoro, skutky 
milosrdenstva)



Duch Svätý – Duch múdrosti a pravdy

Syn - ohlasovateľ a učiteľ pravdy

Otec – Stvoriteľ sveta i človeka

Tradícia
apoštoli hlásatelia pravdy
sv. Peter
sv. Štefan

Sväté
 

písmo
biblický príbeh o Ezauovi a Jakubovi
biblický príbeh o stvorení sveta
a človeka
proroci (prorok Ezechiel)
podobenstvá

Učenie Cirkvi
sviatosť zmierenia
skutky milosrdenstva
sociálny hriech



Ježiš – Učiteľ Pravdy
- učí

 
správnemu pohľadu 

na druhých
- učí

 
v podobenstvách

- učí láske
- učí milosrdenstvu

Ježiš – Ohlasovateľ Pravdy
- uholný kameň
- základ Cirkvi



Slávenie spoločenstva Ja v spoločenstve

pravdivý pohľad na druhého  
človeka

moja účasť na slávení liturgického 
roka v rodine, vo farnosti

moja úloha v službe núdznym 
(skutky milosrdenstva)

sviatosť zmierenia 
modlitba za núdznym 

Liturgia – oslava Tvorcu



RoRoččnnííkovýkový  symbolsymbol
Kameň

vecnvecnáá rovina:rovina: hornina, stavebný materihornina, stavebný materiáál, vel, veľľký, malý, pevný, ký, malý, pevný, 
vzvzáácny, tvrdý, prekcny, tvrdý, prekáážžka na ceste a pod.ka na ceste a pod.

subjektsubjektíívna rovina:vna rovina: ččo pre mo pre mňňa znamena znamenáá kamekameňň (hory, (hory, tatažžkoskosťť))

objektobjektíívna rovina:vna rovina: kamekameňň, ktorý predstavuje nemennos, ktorý predstavuje nemennosťť, , 
trvtrváácnoscnosťť, pevný charakter, z, pevný charakter, záásady ale aj tvrdossady ale aj tvrdosťť a tvrdohlavosa tvrdohlavosťť
(pr(prííbeh o kamennej palme, beh o kamennej palme, mýtosmýtos o o SyzifoviSyzifovi))

nnáábobožženskenskáá rovina: rovina: zzááklad Cirkvi,  klad Cirkvi,  
JeJežžiišš

 
––

 
kamekameňň

 
uholný, uholný, žživý kameivý kameňň, Peter , Peter ––

 
Skala Skala 

ale aj  kamennale aj  kamennéé
 

srdce, ukamesrdce, ukameňňovanie sv. ovanie sv. ŠŠtefanatefana



Symbol chlebaSymbol chleba

bybyťť chlebom pre druhýchchlebom pre druhých
--

 
JeJežžiiššov prov prííkaz lkaz lááskysky

--
 

skutky milosrdenstvaskutky milosrdenstva

„„Kto do teba kameKto do teba kameňňom, ty do neho chlebom.om, ty do neho chlebom.““



Kompetencie Kompetencie žžiakaiaka
objavuje zmysel pravdy, spravodlivostiobjavuje zmysel pravdy, spravodlivosti

objavuje hodnotu pravdy vo svojom osobnom živote aj v 
medziľudských vzťahoch

rozumie pohrozumie pohľľadu na svet  a na stvorenie adu na svet  a na stvorenie ččloveka vo loveka vo 
svetle kressvetle kresťťanskej vieryanskej viery

objavuje stvorený svet ako dar Boha človeku

objavuje svoju hodnotu a hodnotu kaobjavuje svoju hodnotu a hodnotu kažžddéého ho ččlovekaloveka

na základe Ježišovho výroku: „Vaše 'áno' nech je 'áno' a 
vaše 'nie' nech je 'nie'“ vie zosúladiť vnútorný postoj 
s vonkajším

uvedomuje si hodnotu pravdivej komunikuvedomuje si hodnotu pravdivej komunikááciecie

je pripravený aktívne sa podieľať skutkami lásky 
na morálnom a duchovnom rámci svojej komunity



PramenePramene

KPKC, KPKC, n.on.o.: .: PProjektrojekt novnovýchých uuččebných osnov ebných osnov 
predmetu npredmetu náábobožženstvo/nenstvo/náábobožženskenskáá výchova pre výchova pre 
zzáákladnkladnéé a stredna strednéé šškoly. Poprad: Slza, 2006koly. Poprad: Slza, 2006

PoznPoznáávanie pravdy, metodickvanie pravdy, metodickáá prprííruruččka ka 
katolkatolííckeho nckeho náábobožženstva pre 6. roenstva pre 6. roččnníík k 
zzáákladných kladných šškôl kôl 



„„ „„PrichPricháádzajte kdzajte k nemu, knemu, k žživivéému mu 
kamekameňňu, ktorý u, ktorý ľľudia sudia sííce zavrhli, ale ce zavrhli, ale 

pred Bohom je vyvolený apred Bohom je vyvolený a vzvzáácny cny 
aa dajte sa vbudovadajte sa vbudovaťť aj vy ako aj vy ako žživivéé

 kamene do duchovnkamene do duchovnéého domu.ho domu.““
l l PtPt 2,4n2,4n

ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť
 

☺☺

Lenka Lenka DobrenkovDobrenkováá
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