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RoRoččnnííkový ciekový cieľľ

►►PoznPoznáávavaťť
 

hranice osobnej slobody. hranice osobnej slobody. 

►►OceniOceniťť
 

kreskresťťanský pohanský pohľľad na vinu ad na vinu 
aa

 
odpustenie.odpustenie.

►►OsvojovaOsvojovaťť
 

si nsi náávyk kresvyk kresťťanskanskéého ho žživotnivotnéého ho 
šštýlu. týlu. 



RoRoččnnííkovkováá
 

ttéémama:  :  Sloboda Sloboda ččlovekaloveka
1. Sloboda a 1. Sloboda a ččloveklovek

 

6/12 hod6/12 hodíín n 
Sloboda Sloboda (ch(cháápanie slobody, povolanie k slobode, otroctvo panie slobody, povolanie k slobode, otroctvo ččloveka, zloveka, záávislosti, vislosti, 
exodusexodus

 

––

 

cesta k slobode, hranice slobody cesta k slobode, hranice slobody --

 

Desatoro)Desatoro)

2. Sloboda a rozhodnutia2. Sloboda a rozhodnutia

 

4/8 hod4/8 hodíínn
Dopad rozhodnutDopad rozhodnutíí

 

na na žživot ivot ččloveka loveka (slobodn(slobodnéé

 

rozhodnutie rozhodnutie ––

 

nutnosnutnosťť

 

vovoľľby, slobodaby, sloboda
a zodpovednosa zodpovednosťť, rie, rieššenie problenie probléémovej situmovej situáácie cie ––

 

mravnmravnáá

 

dilemy, princdilemy, princíípy py ––
rozhodovania autonrozhodovania autonóómna a mna a heteronheteronóómnamna

 

mormoráálka)lka)

3. Boh oslobodzuje 3. Boh oslobodzuje ččlovekaloveka

 

4/8 hod4/8 hodíínn
Vina a odpustenie  Vina a odpustenie  (vo svetle prirodzenej mor(vo svetle prirodzenej moráálky, kreslky, kresťťanský pohanský pohľľad na vinu a odpustenie, ad na vinu a odpustenie, 
zaobchzaobcháádzanie s vlastnou vinou, socidzanie s vlastnou vinou, sociáálny hriech, chlny hriech, cháápanie viny v  iných kultpanie viny v  iných kultúúrach a rach a 

nnáábobožženstvenstváách, Kristus oslobodzuje ch, Kristus oslobodzuje ––

 

formy pokformy pokáánia nia ––

 

sviatostnsviatostnéé

 

i i mimosviatostnmimosviatostnéé))

4. Re4. Reššpektovanie vierovyznanpektovanie vierovyznaníí

 

5/10 hod5/10 hodíín n 
NNáábobožženstvenstváá

 

(re(reššpektovanie pektovanie inakostiinakosti, rozdelenie sveta pod, rozdelenie sveta podľľa kulta kultúúr, rozdielne cesty hr, rozdielne cesty hľľadaniaadania
Boha Boha ––

 

hinduizmus, budhizmus, islam, hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmusjudaizmus, kres, kresťťanstvo..., putovanie po ceste predkov)anstvo..., putovanie po ceste predkov)

5. L5. Lááska ako princska ako princííp slobodyp slobody

 

4/8 hod4/8 hodíínn
PrincPrincíípy slobody  py slobody  (sloboda a vz(sloboda a vzťťah k autoritah k autoritáám, hierarchia, lm, hierarchia, lááska ako cesta k slobode ska ako cesta k slobode ––
blahoslavenstvblahoslavenstváá, sloboda a prosoci, sloboda a prosociáálne sprlne spráávanie (angavanie (angažžovanosovanosťť

 

v rodine, spolov rodine, spoloččnosti, cirkvi)nosti, cirkvi)



Duch Svätý – a jeho dar na 
odpustenie hriechov

Syn - Vykupiteľ

Otec – milosrdný OTEC

Tradícia
Legenda o Jurajovi – boj so zlom
Hierarchická štruktúra cirkvi

Sväté
 

písmo
Biblický text Desatora 
/Ex 20,2-17, Dt 5,6-21/
Starozákonný a novozákonný 
pohľad na práva zaručujúce 
slobodu človeku
Biblické chápanie svedomia
Biblický pohľad na 
zaobchádzanie s vinou
Blahoslavenstvá

Učenie Cirkvi
sociálny hriech
prosociálne správanie



Ježiš – Baránok Boží

Ježiš – nositeľ autority
Boha Otca

Ježiš – odpúšťa
stretáva sa s hriešnikmi a colníkmi, 
hľadá ľudí, ktorí sú „stratení“ a má 
veľkú radosť z ich obrátenia k životu 
a k dobru.



Slávenie spoločenstva Ja v spoločenstve

rozhodnutia, sloboda a 
zodpovednosť
odvaha ísť vlastnou cestou
svedomie a jeho rozvoj
zaobchádzanie s vinou a 
odpustenie
môj vzťah k autoritám

moja angažovanosť v rodine,  
spoločnosti, cirkvi

sviatosť zmierenia- oslava 
obnovenia vzťahu človeka s Bohom.



RoRoččnnííkovýkový
 

symbol symbol --
 

holubicaholubica
►►

 

vecnvecnáá rovina: rovina: 
Holubica je nenHolubica je nenáásilný vtsilný vtáák. Pokojne si lieta po oblohe, hlavne k. Pokojne si lieta po oblohe, hlavne 
blblíízko zko ľľudských obydludských obydlíí. Jej kr. Jej kríídla poukazujdla poukazujúú na vona voľľnosnosťť

 

pohybu.pohybu.

No tieNo tiežž

 

nemônemôžže letiee letieťť

 

vvššade, made, máá aj nepriateaj nepriateľľov, ov, ččo o ččííhajhajúú na jej na jej žživot.ivot.

►►

 

subjektsubjektíívna rovina: vna rovina: 
Oslovenie Oslovenie „„holholúúbok môj, holubibok môj, holubiččka mojaka moja““? Kto a koho zvykne takýmto spôsobom ? Kto a koho zvykne takýmto spôsobom 
oslovovaoslovovaťť? O? O aký vzaký vzťťah medzi týmito ah medzi týmito ľľuuďďmi ide? Ktormi ide? Ktorúú schopnosschopnosťť

 

alebo vlastnosalebo vlastnosťť

 
holubice by ste chceli maholubice by ste chceli maťť??

►►

 

objektobjektíívna rovina:vna rovina:
Holubica je hodnHolubica je hodnáá

 

obdivu pre pokoj, v mnohých kultobdivu pre pokoj, v mnohých kultúúrach symbolicky sprrach symbolicky spríítomtomňňuje uje 
mier a nmier a náádej. Biela holubica ndej. Biela holubica náám to ukazuje aj vm to ukazuje aj v

 

ččistote svojho peria. Kristote svojho peria. Kríídla jej teda dla jej teda 

ddáávajvajúú

 

slobodu, ale zslobodu, ale záároveroveňň

 

ju pri kaju pri kažždom mdom máávnutvnutíí

 

nnúútia riaditia riadiťť

 

sa zodpovednossa zodpovednosťťou.ou.

►►

 

nnáábobožženskenskáá rovina:rovina:
Holubica Holubica ––

 

symbol Ducha Svsymbol Ducha Sväättééhoho



Symbol chlebaSymbol chleba
chlieb chlieb ––

 
agapeagape

 
/hostina, delenie//hostina, delenie/



Kompetencie Kompetencie žžiakaiaka
►►

 
objavuje rozmer slobody vo svojom osobnom objavuje rozmer slobody vo svojom osobnom žživote aj ivote aj 
v medziv medziľľudských vzudských vzťťahochahoch

►►
 

chcháápe Desatoro ako spolope Desatoro ako spoloččnosnosťťou overenou overenúú
 

aa
 

Bohom Bohom 
garantovangarantovanúú

 
normu slobody normu slobody 

►►
 

vnvnííma dôlema dôležžitositosťť
 

svojich rozhodnutsvojich rozhodnutíí
 

pre vlastný pre vlastný žživot ivot 
a je schopný transformovaa je schopný transformovaťť

 
momožžnnéé

 
dopady svojich dopady svojich 

rozhodnutrozhodnutíí
►►

 
je disponovaný pre sprje disponovaný pre spráávne zaobchvne zaobcháádzanie sdzanie s

 
vinou vinou 

aa
 

odpustenodpusteníímm
►►

 
je otvorený pre kresje otvorený pre kresťťanský pohanský pohľľad na vinu ad na vinu 
a odpusteniea odpustenie

►►
 

vnvnííma aplikma aplikááciu blahoslavenstiev vciu blahoslavenstiev v
 

konkrkonkréétnych tnych 
žživotných situivotných situááciciáách ako výzvu pre kresch ako výzvu pre kresťťanskanskéé

 konanie vo svete konanie vo svete 
►►

 
akceptuje akceptuje úúlohu autority v spololohu autority v spoloččnostinosti



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

►► Sloboda Sloboda ččloveka, metodickloveka, metodickáá prprííruruččka katolka katolííckeho ckeho 
nnáábobožženstva pre 7. roenstva pre 7. roččnníík zk záákladných kladných šškôl kôl 



ĎĎakujeme za pozornosakujeme za pozornosťť..

Autorský kolektAutorský kolektíív:v:

Jana HurajtovJana Hurajtováá
Anna GembalovAnna Gembalováá

Lenka Lenka DobrenkovDobrenkováá
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