Školský rok:2016/2017

TPU pre 4. ročník ZŠ
1 hodina týždenne
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Tematický plán učiteľa pre štvrtý ročník ZŠ, vypracovaný na 33 vyučovacích hodín
Predmet: náboženská výchova – katolícka
Ročníková téma: Poznávanie nádeje
Ročníkový symbol: loď
Ročníkový cieľ: Spoznávať dôvody kresťanskej nádeje. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život. Formovať postoj nádeje ako základný predpoklad zmysluplného
života.
MES.

HOD.

1

TÉMA

Úvodná hodina

IX.

OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Opakovanie poznatkov z 3. ročníka.
Oboznámiť žiakov s tematickými
celkami a témami náboženskej výchovy
pre 4. ročník.

VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Žiak vie/dokáže
 dokáže diskutovať a overiť
si získané vedomosti
z preberaného učiva 3.
ročníka..

PRIEREZOVÉ TÉMY
Osobnostný a sociálny rozvoj:
 prevziať zodpovednosti za
svoje konanie.

Prvý tematický celok: Cesta nádeje
2

X.

4

1

1.1.Mať nádej
1.2.Som jedinečný
1.3.Malý poklad
1.4.Cesta k druhým
1.5.Noe dôveruje Bohu
1.6.Biblické obrazy Božej
blízkosti
1.7.Obrazy blízkosti Boha
tu na zemi






cesta k sebe – som jedinečný,
cesta k druhým – budovanie
vzťahov,
cesta do sveta, v ktorom žijem
(Noemova archa),
cesta k Bohu – biblické obrazy Božej
blízkosti.

Žiak vie/dokáže
 identifikovať prvky, ktoré
robia človeka jedinečným,
 vysvetliť hodnotu priateľstva,
 prerozprávať biblický príbeh o
Noemovej arche,
 opísať Božiu blízkosť cez
biblické postavy Noema,
Abraháma a Mojžiša,

Osobnostný a sociálny rozvoj:
 oceňovať jedinečnosť človeka
a rešpektovať ju v životných
situáciách.
Environmentálna výchova:
 byť schopným ekologického
postoja – ochrany prírody.

Druhý tematický celok: Biblia – slovo o nádeji

XI.
3

XII.

3

2.1.Biblia – kniha nádeje
2.2.Zem Biblie –
zasľúbená zem
2.3.Zvládnem všetko sám Gedeon
2.4.Prísľub a očakávanie
Mesiáša







Biblia – Kniha kníh,
zasľúbená zem,
odkrývanie nádeje v živote
biblických postáv,
očakávanie Mesiáša,
príchod Mesiáša,

Žiak vie/dokáže:
 rozlíšiť medzi Starým a
Novým zákonom,
 identifikovať sa s postojmi
nádeje v živote biblických
postáv,

Osobnostný a sociálny rozvoj:
 vedieť vyjadriť radosť zo
života,
 osvojiť si pozitívny postoj
k životu.

1
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2.5.Príchod Mesiáša
2.6.Ježiš ohlasuje Božie
kráľovstvo
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Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo

(podobenstvá o Božom kráľovstve),
Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo 
(Ježišove zázraky).


1

2.7.Ježiš sprítomňuje
Božie kráľovstvo



I.



reprodukovať biblický príbeh
o povolaní Gedeona,
interpretovať jednoduchým
spôsobom biblické texty
proroctiev Micheáša a Izaiáša
– ako posolstvo nádeje,
interpretovať biblické príbehy
o Jánovi Krstiteľovi a Panne
Márii ako naplnenie
očakávanej nádeje na príchod
Vykupiteľa,
vysvetliť podobenstvá o
Božom kráľovstve,
uviesť tri Ježišove zázraky.

Tretí tematický celok: Nádej presahujúca smrť

2

II.

3

1

3.1.Najväčšie obmedzenie
človeka
3.2.Život musí po smrti
pokračovať
3.3.Bože, kde si?
3.4.Vzkriesenie Lazára
3.5.Ježiš – silnejší ako
smrť

3.6.Sviatosť pomazania
chorých

III.







skúsenosť – strachu, dôvery a nádeje,
Bože, kde si? (Jób),
smrť a nádej (vzkriesenie Lazára),
Ježiš, silnejší ako smrť – vzkriesenie,
sviatosť pomazania chorých.

Žiak vie/dokáže
 opísať rôzne podoby utrpenia a
bolesti,
 zreprodukovať biblický príbeh
o vzkriesení Lazára,
 vysvetliť vlastnými slovami
pojmy vykúpenie a spása,
 charakterizovať jednoducho
kresťanskú vieru vo
vzkriesenie a jej dôležitosť,
 vysvetliť pojem súcit,
 naplánovať si konkrétnu
pomoc trpiacemu človeku vo
svojom okolí.

Osobnostný a sociálny rozvoj:
 byť schopným vnímať smrť
ako súčasť života,
 byť otvoreným pre kresťanské
posolstvo nádeje.

Štvrtý tematický celok: Svedectvo nádeje
2

4.1.Veže v našom meste

Žiak vie/dokáže

Multikultúrna výchova:

2
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4.2.Rôzne veže – rôzne
vierovyznania

IV.

3

2





4.3.Kostolné veže –
symboly nádeje
4.4.Kresťan – nositeľ
Krista
4.5.Kresťania – nádej pre
svet







vyjadriť dôležitosť úcty k iným
cirkvám a náboženstvám,
vnímať odlišnosť chrámov
podľa vierovyznaní,
porovnať základné odlišnosti
katolíckych kostolov podľa
doby, v ktorej vznikli,
vymenovať kresťanské cirkvi
na Slovensku,
pomenovať na základe života
svätých dva spôsoby, ako byť
svedkom nádeje.




byť schopným vnímať vo
svojom okolí inakosť iných
denominácií,
byť schopným prijať
rôznorodosť vierovyznaní.

4.6.Svedkovia nádeje
4.7.Svätý Ján Pavol II. –
svedok nádeje
Piaty tematický celok: Prameň nádeje

V.

VI.

rôzne veže,
rôznorodosť vierovyznaní,
kresťanské cirkvi pôsobiace v našej
krajine (regióne),
kresťania – nádej pre svet.
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2

5.1.Modlitba – život
v Božej prítomnosti
5.2.Druhy a formy
modlitby

3

5.3.Boh – stred
kresťanského spoločenstva
5.4.Cirkev – prameň
nádeje
5.5.Osobná modlitba




modlitba – život v Božej prítomnosti,
Boh – stred kresťanského
spoločenstva.

Žiak vie/dokáže
 zdôvodniť jednoduchým
spôsobom potrebu modlitby,
 vysvetliť význam ticha
(stíšenia sa) pre stretnutie s
Bohom v modlitbe,
 zdôvodniť potrebu spoločnej
modlitby doma s rodinou, s
kamarátmi a veriacimi
v kostole,
 sformulovať osobnú modlitbu.

Osobnostný a sociálny rozvoj:
 vnímať svoj duchovný rozmer,
 byť vnímavým pre
sústredenie, stíšenie
a načúvanie.

3

