
 

 

 

 

 

CIELE  A  ŠTANDARDY 
PRE  ŠKOLSKÉ  VZDELÁVACIE  PROGRAMY 

Z  NÁBOŽENSKEJ  VÝCHOVY  
EVANJELICKÉHO  NÁBOŽENSTVA  
NA  ŠTÁTNYCH,  SÚKROMNÝCH   

A  CIRKEVNÝCH  ŠKOLÁCH 
 

ISCED  0 
 

 
Predprimárne vzdelávanie 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materské školy 



 2 

 
Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo 

ISCED  0 
 
 
 

Definícia obsahového celku a jeho postavenie  
v stupni predprimárneho vzdelávania 

 
 

Cieľom predprimárneho vzdelávania podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu predprimárneho vzdelávania (ISCED 0) je „dosiahnuť optimálnu 
perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo - sociálnu úroveň ako základ 
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti“. Dôraz sa pritom 
kladie nielen na získanie pripravenosti na školské vzdelávanie, ale predovšetkým 
na život v spoločnosti. Dieťa sa v materskej škole učí žiť v kolektíve svojich 
rovesníkov, učí sa normám slušného správania, získava vedomie o veciach, ktoré 
sú dôležité a ktoré určujú beh života.  

Náboženstvo je skutočnosť, ktorá sa nás bezprostredne dotýka. Je 
súčasťou ľudského života, je „ústredným stavebným kameňom nášho 
interpretačného modelu a tým aj našej identity“. Preto je nezastupiteľnou súčasťou 
života, ktorá by nemala vo výchove a vzdelávaní absentovať. Ak má dnešná 
materská škola pripravovať dieťa na všestranný a plnohodnotný život 
v spoločnosti, nesmie zabúdať ani na rozvoj religiozity v živote dieťaťa. Otázkou 
však môže byť, k akej religiozite má materská škola vychovávať? Bernhard Grom 
pod religiozitou rozumie predovšetkým „pripravenosť človeka prežívať samého 
seba, svojich blížnych, ako i svet, premýšľať ich vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu 
k tomu, čo presahuje človeka a správať sa tomu zodpovedajúcim spôsobom.“ 

Už citovaný Grom, preto z hľadiska utvárania osobnosti dieťaťa definuje 
základný cieľ náboženskej výchovy ako  – „zrelú religiozitu v zrelej osobnosti“. Tú 
je možné dosiahnuť len prostredníctvom pozvania k viere, ktorá musí byť ponukou. 
Tá si však vyžaduje slobodný súhlas. To znamená, že musí prebiehať bez nútenia. 
Náboženskú výchovu v materskej škole tak môžeme definovať ako „pozvanie 
k viere“. Evanjelickú náboženskú výchovu môžeme definovať ako pozvanie k viere 
v Trojjediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý sa v Biblii, Božom Slove 
a dejinách ľudstva dal človeku poznať ako Stvoriteľ, Vykupiteľ a Posvätiteľ.  

V rámci náboženskej výchovy v škole by mali mať deti možnosť v materskej 
škole prežiť prevzatie role, ale aj odstup od role. V praxi to znamená, že deti by sa 
mali na jednej strane zoznamovať s náboženskými postojmi rodičov, ale aj 
s postojmi v osobách ich pani učiteliek, katechétov, či rôznych biblických postáv. 
Mali by byť povzbudzované ku kritickému postoju a k hľadaniu vlastného, 
autonómneho štýlu vyjadrenia svojej viery.  

A napokon: ako správne upozorňuje Muchová, materské školy, ako aj 
základné školy by mali dať deťom šancu náboženskej skúsenosti, zážitkom 
a symbolom viery práve tým deťom, u ktorých vznikol v rodine náboženský 
socializačný deficit. Pretože deti by mali mať prístup k náboženstvu aj vtedy, ako 
sa ich rodičia označujú za „areligióznych“ a patria k vrstve, ktorá sa od života cirkvi 
z rôznych dôvodov dištancuje. 
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Predložené ciele a štandardy pre vyučovanie evanjelickej náboženskej 
výchovy vychádzajú predovšetkým z poznania, že Biblia je Božie Slovo, ktoré je 
mocou Božou na spasenie každému veriacemu (R 1, 16). Jednotlivé ciele a témy 
boli pripravené takým spôsobom, aby ich učitelia mohli vyučovať použitím dvoch 
najpoužívanejších katechetických metód v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – 
a to kérygmatickou metódou vyučovania (v Nemecku známa pod názvom 
Evanjelické vyučovania náboženstva) a zážitkovo orientovanou metódou 
vyučovania.  

Jednotlivé ciele a štandardy tvorivo v mnohých oblastiach života rozvíjajú 
základnú schému Školského vzdelávacieho programu ISCED 0 – Dieťa a svet, 
ktorá sa skladá zo 4 tematických okruhov:  

 

 ja som 

 ľudia 

 kultúra 

 príroda  
 
Stanovené ciele a z nich vyplývajúce témy vychádzajú z Biblie - Božieho 

Slova, pričom každý z nich zároveň rozvíja a reflektuje jeden z uvedených 
tematických okruhov schémy Dieťa a svet, čím výrazne napomáhajú k dosiahnutiu 
hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania v materských školách. Odporúčané 
učivo je tematicky prepojené do desiatich tém, ktoré sa cyklicky opakujú počas 
celých troch rokov predškolskej dochádzky. Desať tém umožňuje pedagógom 
a katechétom prehľadne rozvrhnúť jednotlivé témy do desiatich kalendárnych 
mesiacov školského roka. Kiež sám Pán Boh požehná naše namáhanie a vykoná 
prostredníctvom Slova svoju vôľu pri tých najmenších, ktorí sú nám zverení.   
 

 

 

 

Obsah: 
 

Náboženská výchova - evanjelické náboženstvo predprimárneho vzdelávania 
v štátnych, súkromných a cirkevných materských školách má po obsahovej 
stránke ponúknuť základný prehľad kresťanského učenia vychádzajúceho 
z Božieho slova – Biblie.  

Obsah učiva približuje deťom Božiu existenciu, pomáha im budovať si osobný 
vzťah k  Bohu. Vedie ich k viere v Trojjediného Pána Boha – Otca, Syna a Ducha 
Svätého. Na základe Božieho slova – biblických príbehov Starej a Novej zmluvy 
učia sa deti prijímať Boha ako sprievodcu životom nielen biblických postáv, ale aj 
ich samotných. Učí ich vedomiu, že sú súčasťou Božej rodiny – spoločenstva 
kresťanov a čo to pre nich znamená. Poznávajú plán záchrany človeka vo viere 
v Pána Ježiša Krista.  Prostredníctvo učiva osvojujú si základné kresťanské pojmy 
a postoje. V jednotlivých ročníkoch materskej školy sa oboznamujú s kresťanským 
učením na základe Všeobecnej viery kresťanskej.  
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1. ročník 
Ciele  Témy 

 
Učivo Obsahový štandard  

Na základe Božieho 
konania a skúseností 
ľudí (ako ich 
poznávame z Biblie) 
vytvárať u detí 
predstavu a 
skúsenosť, 
prostredníctvom ktorej 
môžu spoznávať, kým 
Boh je a čo pre deti 
a dospelých znamená; 
Biblia začína príbehom 
stvorenia, ktorý nás 
vedie k  vyznaniu viery 
v jediného Boha.  

Boh je náš 
Stvoriteľ  
 
 
 

Boh dáva život  
(Gen 1; 1 – 2; 3)  

Boh, ktorý je silnejší ako všetky prírodné sily je 
Stvoriteľom všetkého – neba i zeme: Boh stvoril 
človeka a robí ho pánom nad všetkým stvorením. 

Spolu na Zemi – 
človek 
v spoločenstve  
(Gen 2, 8 – 25)  

Boh uvádza človeka do záhrady, v ktorej určuje 
vzťahy medzi človekom a človekom ako i človekom 
a zvieratami (a celým stvorenstvom); Cez poznanie 
týchto vzťahov poznávame svoje miesto v našom 
vlastnom životnom príbehu.    

Modlitba – 
rozhovor 
s Bohom 

Boh aj po páde človeka do hriechu dáva človeku 
jedinečnú možnosť komunikovať s Ním 
prostredníctvom modlitby.  

Biblia – Slovo 
Božie  

Kým sa Boh patriarchom a prorokom prihováral 
priamo, dnes k nám hovorí prostredníctvom 
Božieho Slova – Biblie, aby sme spoznali Jeho 
vôľu.  Preto Božiu vôľu poznávame z Božieho 
Slova – Biblie. 

V najstarších dobách, 
rovnako ako dnes žil 
človek s pocitom 
neistoty, mnoho vecí 
a udalostí okolo seba 
si nedokázal vysvetliť: 
do tejto neistoty 
vstupuje Boh, aby pod 
Jeho vedením človek 
nastúpil k novému 
životu, k novej 
budúcnosti. On nás 
k nej sprevádza 
dodnes.  

Boh nás 
sprevádza   
 

Abrahám na 
ceste do 
neznámej 
krajiny (Gen 11, 
26 – 12, 9)  

Boh povoláva Abráma, aby nastúpil na cestu do 
novej budúcnosti; vo viere v Boha opúšťa svoj 
známy svet, bohatstvo a moc.  

Narodenie Izáka 
(Gen 21, 1-7)  

Boh plní svoj sľub – „učiním ťa veľkým národom“ 
a dáva Abrámovi a Sáre syna – Izáka  

Skúška viery – 
obetovanie 
Izáka  

Abrahám dostáva príkaz obetovať jediného sny 
ako spaľovanú obeť Bohu, aj napriek bolesti 
Abrahám bez výčitiek chce obetovať syna Izáka – 
predobraz Ježiša  

Reformácia  Ako Boh vedie životy jednotlivcov, stará sa aj 
o svoju cirkev: prostredníctvom povolaných 
jednotlivcov ju čistí a stará sa, aby plnila svoje 
poslanie.  

Boh vedie nielen Boží 
ľud a cirkev, ako celok, 
ale má konkrétny plán 
s každým jednotlivcom. 
Na základe príbehov 
patriarchov 
poznávame, že Boh 
nielen pozná, ale vedie 
k novému životu vo 
viere každého jedného 
z nás.  

Boží plán 
so mnou  
 

Koho Izák 
požehná? 
Jákob a Ézav 
(Gen 25 a 27)  

 Praotec Izraelského národa Jákob získava 
požehnanie (obdarenie Božou priazňou) aj vďaka 
svojej šikovnosti a chytrosti  

Jozefove sny  
 

Vo vzťahu Jozefa k bratom je zobrazený vzťah 
a postavenie Izraela k iným národom; v prvom sne 
sa hovorí o obilí (chlebe), čo znamená že pred 
Izraelom (Jozefom) sa otvára nová budúcnosť. 
Nebeské telesá v druhom sne poukazujú na to, že 
národy sa budú vyvolenému Božiemu národu 
klaňať (aj bratia Jozefovi).  

Bratia predajú 
Jozefa  

Bratia v pobúrení nad výkladom Jozefových snov 
hádžu Jozefa do studne, následne ho predávajú 
cestujúcim kupcom. 

Faraónove 
(kráľove) sny  

Jozef dáva faraónovi výklad jeho snov 
v presvedčení: „Nie ja, ale Boh dáva faraónovi 
odpoveď“, radí mu, ako zachrániť krajinu, za čo je 
ustanovený za správcu Egypta.  

Boh uskutočňuje plán Spasiteľ Cesta bratov do Keď sa stáva Jozef záchrancom Egypta nastáva 
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záchrany hriešneho 
človeka 
prostredníctvom 
prorokmi 
predpovedaného, 
židmi očakávaného 
Mesiáša, ktorý 
prichádza v osobe 
Ježiša z Nazareta. 
V ňom poznávame 
toho, ktorý mal prísť, 
aby „hľadal a spasil, čo 
bolo zahynulo“ (Lk 
19,10). On prichádza, 
aby zachránil aj nás.  

Ježiš  
 

Egypta  v príbehu Jozefa a jeho bratov obrat: teraz sa na 
dne studne (v nebezpečenstve smrti hladom) 
ocitávajú bratia, aj oni musia prísť do Egypta, kde 
ich čaká poníženie, väzenie, ale i záchrana.  

Advent – čas 
príprav na 
príchod 
Mesiáša  

Na príchod Mesiáša (Vianoce) sa pripravujeme 
nielen vonkajškom (upratujeme, pečieme, 
kupujeme darčeky, zdobíme adventný veniec), ale 
i vnútorne – (spievame adventné piesne, chodíme 
na adventné služby Božie, koncerty)...  

Vianoce – 
príchod 
Božieho Syna  

Narodenie Ježiša – Božieho Syna, pre ktorého sa 
nenašlo na zemi miesto pod strechou si 
pripomíname v čase, keď sa v rímskej ríši slávili 
slávnosti zimného slnovratu – víťazstva svetla nad 
temnotou. Pastieri, ktorí sa mu prichádzajú 
pokloniť ako prví – podľa evanjelistov naznačujú, 
že novorodeniatko sa stane skutočným pastierom 
Božieho ľudu: pretože zatrateným ovciam  obetuje 
Ježiš – pastier Izraela svoj život.   

Boh zhliada na 
utláčaný vyvolený 
národ v Egypte 
a pripravuje plán 
záchrany: povoláva 
služobníka Mojžiša, 
prostredníctvom 
ktorého predivne 
vyvádza cestou púšte 
svoj ľud z otroctva do 
slobody. Mojžiš sa tak 
stáva predobrazom 
nášho záchrancu 
a Spasiteľa – Ježiša 
Krista.  

Veľký Boží 
plán 
záchrany 
 

Narodenie 
a povolanie 
Mojžiša  
(Ex 1 a 2) 

Boh predivne ochraňuje a vedie Mojžiša, s ktorým 
má plán: záchrany a vyvedenia vyvoleného národa 
z otroctva v Egypte.  

Vyvedenie 
z Egypta 
(Ex 12)  

Boh prostredníctvom Mojžiša vyvádza utláčaný ľud 
z Egyptskej krajiny. Aj napriek prenasledovaniu, 
útlaku a smrti vystupuje do popredia viera, ktorá 
umožňuje človeku nestrácať nádej a veriť Božiemu 
uisteniu: Boh bude vždy našim osloboditeľom. 

Desať Božích 
prikázaní  
 (Ex 19 - 20)  

Božie prikázania dáva  prostredníctvom Mojžiša 
vyvedenému národu sám Hospodin: ustanovenie 
pravidiel pre život národa vyvedeného zo zajatia 
malo byť zárukou dobrého spolužitia a prežitia 
náročných podmienok na púšti. Desatoro aj nám – 
ktorí sme na púšti a smerujeme do zasľúbenej 
zeme -  zaručuje prežitie, život. 

Prostredníctvom 
životných príbehov 
sudcov a kráľov nás 
Boh aj dnes učí 
múdrosti: schopnosti 
rozlišovať medzi 
dobrom a zlom. Jej 
zdrojom je sám Boh, 
preto sa učíme, že je 
potrebné o ňu aj prosiť.  

Božie cesty 
sú lepšie 
ako ľudské 
 

Narodenie 
a povolanie 
Samuela  
(1S 1 – 4)  

Samuel – posledný zo sudcov predstavuje spojku 
medzi dobou sudcov a jednotným kráľovstvom: 
vyvolený národ žije v chaose, namiesto práva 
nastúpilo násilie. Aj kňaz v Šílskom chráme bol 
neschopný, jeho synovia naničhodníci. Neplodnosť 
Anny je obrazom temnej a prázdnej budúcnosti. Do 
temného obdobia dejín zasahuje zachraňujúco 
opäť Boh: neplodnej Anne dáva syna Samuela, 
ktorý nepatrí len svojej matke, ale celému Izraelu.  

Pomazanie 
Dávida za kráľa 
(1S 16, 1 – 13)  

Aj Saul zneužíval svoje postavenie kráľa; Samuel 
bol Hospodinom poverený pomazať nového kráľa. 
Stal sa ním najmladší z ôsmych synov Izaja 
z Betlehema – Dávid.  

Dávid a Goliáš 
(1S 17)  

Dávid bol mladý pastier, ktorého Hospodin použil, 
aby sme konali Jeho dielo. Goliáš filištínsky 
bojovník, ktorý fyzickou silou chce poraziť 
Izraelcom. Dávid proti nemu ide len s prakom 
a kameňom vo viere v Hospodina. Hospodin 
dokázal svoju prítomnosť pri Dávidovi, keď aj malý 
a mladý chlapec porazil skúseného a silného 
bojovníka. 
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Šalamún 
kráľom  
(1K 1-3)  

Dávidov druhorodený syn, ktorý je znamením 
Božieho odpustenia Dávidovho hriechu po 
Náthanovom napomenutí sa stáva kráľom. 
Poznávame ho ako múdreho panovníka, ktorý 
prosí o múdrosť, ktorá je schopnosťou rozlišovať 
medzi dobrom a zlom, aby mohol viesť izraelský 
národ po cestách pravdy a spravodlivosti.  

Už v Ježišovej dobe sa 
ľudia pýtali - kým Ježiš 
je? Mnohí v Ňom 
spoznali zasľúbeného 
a Otcom poslaného 
Mesiáša, ktorý prišiel 
na záchranu mnohých. 
Aj my v Ňom chceme 
skrze zvesť Božieho 
Slova spoznať 
Mesiáša a Spasiteľa.  

Kto je Ježiš 
 

Ježiš a deti 
(Mk 10, 13 -16)  

V predchádzajúcich perikopách vidíme, že učeníci 
sa hádajú o tom, kto z nich je najväčší. Ježiš 
následne volá k sebe dieťa a dáva im ho za 
príklad. Bolo bežné, že známi rabíni požehnávali 
deti, preto rodičia prichádzali s prosbou 
o požehnanie i za Ježišom: učeníci v tom vidia 
ohrozenie svojho jedinečného postavenia 
v blízkosti Ježiša. Preto nechcú, aby deti stáli 
medzi nimi a ich Majstrom, bránia rodičom 
privádzať k nemu deti, čím Ježiša rozhnevajú.  

Nasýtenie 
zástupov  
(Mk 6, 30 - 44)  

Ježiš po svojom kázaní uvidel zástup, ktorý 
potreboval nasýtiť nielen ducha ale aj telo. Z obedu 
jedného chlapca nasýtil niekoľko tisíc mužov, žien 
a detí. Ľudia videli, že sa o nich naozaj stará a že 
je Boží Syn. 

Posledná 
Večera Ježiša 
s učeníkmi  
(Mk 14, 17 – 25) 

V židovských rodinách začala oslava paschy 
večerou, ktorej súčasťou bol spev, vyslovenie 
požehnania, ako i otázka dieťaťa: Prečo je tento 
večer iný, ako ostatné večery? Následne otec 
odpovedal príbehom o vyslobodení Izraelcov 
z egyptského otroctva. Aj Ježiš s učeníkmi 
zasadajú k slávnostnému stolu: Ježiš učeníkom 
oznamuje, že s nimi stoluje naposledy a označuje 
zradcu. Jadrom príbehu sú však slová ustanovenia 
sviatosti Večere Pánovej: Ježiš láme chlieb 
a vzťahuje ho na zlomenie svojho tela. Slovami, 
s ktorými podáva kalich s vínom ustanovuje novú 
zmluvu medzi Bohom a ľuďmi. Jeho krv bude 
onedlho preliata.  

Petrovo zapretie Peter sa počas Ježišovho súdu zamiešal do davu 
zvedavcov a chrámovej stráže na veľkňazovom 
dvore. Ktosi z prítomných ho rozpoznáva ako 
Ježišovho učeníka. Peter v strachu z možných 
následkov trikrát zapiera, že Ježiša pozná. A tak 
z učeníkov neostal ani jediný, kto by sa Ježiša 
zastal.  

Spoznávame a 
pripomíname si základ 
kresťanskej viery: 
Ježiš Kristus vstupuje 
do Jeruzalema, aby sa 
naplnili predpovede 
prorokov. V kríži 
Veľkého piatku a v 
radosti Veľkej noci 
nachádzame jedinú 
nádej pre náš život: 
Boh sa v svojom 

Veľkonočné 
posolstvo  
 

Ukrižovanie 
a pochovanie 
Ježiša 

Po rozprávaní o poslednej večeri a Petrovom 
zapretí pokladáme za vhodné stručne sa dotknúť 
Ježišovho ukrižovania a hneď pokračovať 
pochovaním Ježiša.  

Ježiš žije! 
 

Boží posol – mládenec v bielom rúchu ženám 
prichádzajúcim k hrobu zvestuje, že Ježiš vstal  
z mŕtvych, bol vzkriesený a žije! Ženy mali túto 
radostnú zvesť oznámiť Petrovi a ostatným 
učeníkom a mali im povedať, aby sa vrátili 
 do Galilei.  

Učiním vás 
rybármi ľudí 

Ježiš ako mnohí iní učitelia Zákona (rabíni) chodil 
medzi ľudí a kázal. Rabíni okolo seba 
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Synovi Ježišovi 
Kristovi skláňa 
k hriešnikom a skrze 
smrť na kríži 
a vzkriesenie nám 
dáva nový život.  

(Mk 1, 16 – 20) zhromažďovali učeníkov, od ktorých sa očakávalo, 
že budú pokračovať v pôsobení svojho majstra 
a v šírení jeho učenia. Ježišovi učeníci boli 
jednoduchí ľudia, zväčša rybári. Ježiš nás však 
učí, že nasledovať Ho znamená oveľa viac, ako 
s Ním chodiť. Povolanie a poslanie učeníkov 
znamenalo ísť rovnakou cestou, akou kráčal Ježiš 
so všetkým, čo k tomu patrí. Aj prví kresťania skoro 
poznali, že nasledovať Ježiša nemožno bez 
záväzkov. Úlohou učeníkov bolo stať sa „rybármi 
ľudí“. Čo to znamená chceme deťom priblížiť 
v tomto príbehu.  

Vedomie 
spolunáležitosti – 
spojenia v Kristovi – 
pútalo a dodnes púta 
všetkých, ktorí sa 
rozhodli slovami 
a skutkami nasledovať 
Ježiša Krista. Tým, čo 
nás spája je viera, ale 
aj rozhodnutie žiť 
v spoločenstve 
vykúpených Božích 
detí, v ktorom sme  
posväcovaní Slovom 
Božím, prisluhovaním 
sviatostí  a modlitbou. 
K takejto živej viere 
chceme viesť 
a privádzať aj 
najmenších. 

Cirkev – 
Božia 
rodina  
 

Krst svätý  V krste svätom sme sa stali Božími deťmi a boli 
sme prijatí do spoločenstva kresťanskej cirkvi. Pán 
Boh nás prijal za svoje deti, odpúšťa nám hriechy 
a dáva nám zasľúbenie nového života.  

Vstúpenie 
Ježiša  

Ježiš sa po dokonaní diela záchrany hriešneho 
človeka vracia k nebeskému Otcovi; učeníkov 
a jeho nasledovníkov však nenecháva samých: 
potešuje ich a zasľubuje im dar Ducha Svätého, 
skrze ktorého bude s nimi až do konca sveta.  

Letnice 
v Jeruzaleme 

Židia slávili v päťdesiaty deň po Veľkej noci sviatok 
Letníc – v ktorý si pripomínajú žatvu prvej úrody 
v zasľúbenej zemi. Z vďačnosti za novú úrodu 
prinášali ľudia do chrámu chleby upečené z novej 
úrody, boli čítané slová z knihy Rút, v ktorej práve 
žatva hrá dôležitú úlohu. Pre Ježišových 
nasledovníkov však Letnice – Svätodušné sviatky 
nadobudli nový význam: učeníci videli v Ježišovej 
prítomnosti Božiu prítomnosť, v jeho skutkoch 
Božie konanie a naplnenie tak dlho očakávaného 
príchodu Božieho kráľovstva. Kým sa po smrti 
Ježiša učeníci zmietali v pochybnostiach a zmätku, 
práve vo sviatok Letníc boli naplnení Duchom, 
v ktorom rozpoznali Ducha Božieho, Ducha 
Ježišovho, Ducha Svätého. Svedectvá o ohni 
a prudkom vetre sú svedectvom Božej prítomnosti, 
rovnako ako na vrchu Sinaj, keď bolo Mojžiš prijal 
od Boha Desatoro. Ježišových učeníkov naplnila 
nová sila. Naplnení Duchom Svätým preberajú 
činnosť svojho Majstra, Pána a Spasiteľa pri šírení 
Jeho Slova.  

Cirkev – Božia 
rodina  

Tých, ktorí uverili evanjeliu o Božej záchrane 
hriešnikov spája nielen viera, ale aj rozhodnutie žiť 
v spoločenstve, v ktorom je Božie slovo jediným 
smerovníkom na ceste života. A tak sa kresťania 
dodnes zhromažďujú v prvý deň v týždni (prvý po 
sabbate – v nedeľu) k oslave Vzkrieseného Pána, 
ktorý svojich nasledovníkov naplnil Duchom 
Svätým a povolal k spáse. Ako sa to v cirkvi deje 
a čo to obnáša chceme najmenším priblížiť počas 
tejto hodiny. Voľným nadviazaním bude téma: 
chrám Boží.  

Ovocie živej viery vo 
Vzkrieseného sa 

Svedkovia 
živej viery  

Prvá cirkev - 
Kto sa s nami 

Život prvých kresťanov bol charakteristický 
skutkami lásky. Kresťania sa schádzali pravidelne 
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prejavuje v životoch 
tých, ktorí svoju vieru 
a nádej skladajú na 
Ježiša Krista. Aj my 
sme pozvaní, aby sme 
sa prostredníctvom 
živej viery v našich 
životoch stali svedkami 
viery.   

 rozdelí?  
(Sk 2, 41 - 47. 4, 
32 – 37)  

na spoločnej hostine – agapé. Každý priniesol čo 
mal a následne sa o prinesené dary delili. Dokonca 
boli medzi nimi takí, ktorí predávali dobrovoľne svoj 
majetok a výnos rozdeľovali všetkým, podľa toho, 
ako kto potreboval. Láska – prejavujúca sa 
v jednote slov a činov prispela a dodnes prispieva 
k presvedčivosti kresťanskej zvesti.  

Apoštol Pavol  Na začiatku bol nepriateľ kresťanov. Boh ho však 
zastavil a ukázal mu inú cestu jeho života. Pavol ju 
prijal a jeho život sa zmenil. Stal sa apoštolom 
pohanov. 
Boh zastavuje človeka, aby mu ukázal ten správny 
smer. Ako sa rozhodne - za to je zodpovedný 
človek. 

Chrám Boží  Spoločenstvo cirkvi sa realizuje v chráme Božom, 
kde sa kresťanský zbor pravidelne schádza 
k Službám Božím. Preto chceme poznať, čo 
v chráme Božom je a aký to má význam v živote 
Božieho ľudu.  

Opakovanie  Zopakovanie si základných právd Božieho slova od 
stvorenia až po živú vieru v našom živote, tak ako 
sme to v tomto školskom roku preberali. 
Poukážeme predovšetkým na  podstatné časti pre 
našu kresťanskú vieru. 
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2. ročník 
Ciele  Témy 

 
Učivo Obsahový štandard  

Na základe Božieho 
konania a skúseností 
ľudí (ako ich 
poznávame z Biblie) 
vytvárať u detí 
predstavu a 
skúsenosť, 
prostredníctvom ktorej 
môžu spoznávať, kým 
Boh je a čo pre deti 
a dospelých znamená; 
Biblia začína príbehom 
stvorenia, ktorý nás 
vedie k  vyznaniu viery 
v jediného Boha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznávame 
Pána Boha  
 

Prečo som 
kresťan?   

Ježiš si už počas svojho verejného účinkovania vyvolil 
dvanástich učeníkov, ktorí s ním chodili a ktorých 
vyučoval Božím pravdám. Aj my sme sa stali 
Kristovými nasledovníkmi, ktorých prijal za svoje deti 
v Krste Svätom. On nás vyučuje Božím Slovom, 
z ktorého sa budeme učiť aj na hodinách náboženstva 
a chce, aby sme ho denne nasledovali.  

Nedeľa – deň 
Pánov 
 

V nedeľu sa kresťania na celom svete zhromažďujú 
v prvý deň v týždni (prvý po sabbate – v nedeľu) 
k oslave Vzkrieseného Pána, ktorý svojich 
nasledovníkov naplnil Duchom Svätým a povolal 
k spáse. Deti v každom cirkevnom zbore chodievajú na 
detské služby Božie – detskú besiedku.  
Čo robíme v nedeľu a čo sa na službách Božích deje 
chceme najmenším priblížiť počas tejto hodiny – 
v nadväznosti na látku z prvého ročníka.  

Poslúchajme 
Pána Boha – 
prvý hriech 

Boh človeka, ktorého stvoril umiestňuje do záhrady 
Edén, v ktorej mu dáva prácu a poslanie: obrábať ju 
a strážiť. Eva podlieha pokúšaniu hada a neposlúcha 
Pána Boha – čo má pre prvých ľudí – Adama a Evu 
radikálne následky: Boh Adama a Evu trestá, vyháňa 
zo záhrady Edén, avšak nezavrhuje úplne. 
Prostredníctvom pádu prvých ľudí sa aj my stávame 
hriešnikmi.  

Kain a Ábel  Kain a Ábel žijú v spoločenstve s Bohom – majú 
modlitebné miesto, kde mu prinášajú obete. Boh 
prijíma Ábelovu, nie však Kainovu obeť: Kain namiesto 
pokánia reaguje závisťou, ktorá rozleptáva 
spoločenstvo a rodí zlosť, pokračuje nenávisťou, 
pomstou až vraždou. Boh všetko vidí, trestá Kaina za 
jeho hriech, avšak nezavrhuje ho úplne – udeľuje mu 
znak, ktorý mu zabezpečí ochranu počas života tuláka. 
Hoci Boh hriech trestá, predsa sa zároveň zmilováva 
a ponúka možnosť milosti.   

V najstarších dobách, 
rovnako ako dnes žil 
človek s pocitom 
neistoty, mnoho vecí 
a udalostí okolo seba 
si nedokázal vysvetliť: 
do tejto neistoty 
vstupuje Boh, aby pod 
Jeho vedením človek 
nastúpil k novému 
životu, k novej 
budúcnosti. Tá však 
má byť zároveň 
opakom hriešnej 
ľudskej pýchy a túžby 
človeka byť ako Boh.   

Boh nás 
sprevádza   
 

Potopa   Hriech spôsobuje namyslenosť v srdci a  vzďaľuje 
človeka od Boha. Nóach - zbožný muž, ktorému Boh 
ponúkol možnosť záchrany nezmyselnou stavbou, 
ktorú prijal aj napriek posmechu okolia. Dúha – je 
symbolom zmluvy uzavretej medzi Bohom a človekom. 

Stavba 
Babylonskej 
veže   

Pýcha v srdciach ľudí spôsobila, že sa povyšovali 
nielen jeden nad druhým, ale aj nad Hospodinom. 
Túžili po večnej sláve a tak začali stavať vežu. Boh po 
dohode s Nóachom neusmrtil človeka, ale každému 
dal inú reč, aby sa medzi sebou nedohovorili. Bábel – 
je zmätok, ktorý nastal medzi ľuďmi a nedostavali 
vežu. Hriech spôsobuje aj nedorozumenie. 

Abrahám – 
Sodoma a 
Gomora 

Nie všetko čo je na pohľad krásne je aj dobré  
a správne pre človeka. Sodoma a Gomora -  krajina, 
kde býval Lót, ktorý si vybral úrodnú a zelenú krajinu. 
Ľudia v nej však boli bez viery a zhýralí. Abrahám  
prosí za tento ľud.    
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Abrahámova 
viera   

Boh povoláva Abráma a on vo viere v Boha opúšťa 
svet, kde vyrastal  a mal svoju rodinu. Boh plní svoj 
sľub – „učiním ťa veľkým národom“ a dáva Abrámovi 
a Sáre syna – Izáka, skrze ktorého je skúšaná jeho 
viera  a oddanosť Hospodinu, obetovaním jediného 
syna. Abrahám v tejto skúške obstál. 

Boh vedie nielen Boží 
ľud a cirkev, ako celok, 
ale má konkrétny plán 
s každým jednotlivcom. 
Na základe príbehov 
patriarchov 
poznávame, že Boh 
nielen pozná, ale vedie 
k novému životu vo 
viere každého jedného 
z nás. 

Boží plán so 
mnou  
 

Koho Izák 
požehná? 
Jákob a Ézav 
(Gen 25 a 27)  

Jákob a Ézav – dvojičky, Jákob kupuje si 
prvorodenstvo od Ézava za misku šošovice. Jákob pod 
vedením svojej matky berie ľsťou požehnanie, ktoré 
patrí Ézavovi ako prvorodenému. Ézav dostáva 
požehnanie, nie však ako prvorodený.  

Jozefove a jeho 
bratia   
 

Jozef syn Jákoba a Ráchel, jedenásty syn, ktorý 
dostáva od Hospodina vzácny dar – vykladať sny. 
/Snopy; Slnko, mesiac a hviezdy/.  Bol privilegovaný 
otcom, čo spôsobuje závisť aj nenávisť u bratov, ktorí 
pripravia plán ako odstrániť vlastného brata. Predávajú 
ho do otroctva a otcovi oznámia, že ho roztrhala divá 
zver.  

Jozef v Egypte   V Egypte sa Jozef dostáva do domu Pótifara, kde 
svojou poctivou prácou získava významne postavenie. 
Je však vystavený pokušeniu zo strany jeho manželky, 
ktorému nepodľahne, no aj napriek tomu sa po krivom 
obvinení dostáva do väzenia, kde stretáva dvoch 
mužov – pekárnika a pohárnika. Tým vykladá ich sny.  
Tí však na neho zabudnú a on trávi dlhý čas vo väzení, 
tak je vychovávaný k pokore, napriek svojej 
výnimočnosti.   

Jozef odpúšťa 
svojim bratom   

Faraón má zvláštne sny, ktoré nik nevie vysvetliť. 
Pohárnik si spomenie na Jozefa a faraón si ho dáva 
predviesť. Jozef vyloží sny a dostáva postavenie 
správcu celej egyptskej krajiny. Po úrodných rokoch 
prichádzajú neúrodné, ktoré postihnú aj kanaánsku 
krajinu. Jákob posiela synov do Egypta nakúpiť obilie. 
Jozef spoznáva bratov, no obviňuje ich z vyzvedačstva 
a uväzní jedného kým nepríde najmladší brat. Bratia sa 
vracajú a Jozef im pripravuje hostinu, kde 
najmladšiemu dáva do vreca zlatý kalich a obviňuje 
z krádeže. Bratia sú odhodlaní obetovať sa miesto 
Benjamína, tak Jozef vidí zmenu ich myslenia 
a odpúšťa im. 

Boh uskutočňuje plán 
záchrany hriešneho 
človeka 
prostredníctvom 
prorokmi 
predpovedaného, 
židmi očakávaného 
Mesiáša, ktorý 
prichádza v osobe 
Ježiša z Nazareta. 
V ňom poznávame 
toho, ktorý mal prísť, 
aby „hľadal a spasil, čo 
bolo zahynulo“ (Lk 
19,10). On prichádza, 

Spasiteľ 
Ježiš  
 

Anjel oznamuje 
narodenie 
Ježiša  

K Márii prichádza anjel a oznamuje jej, že počne 
a porodí dieťa, ktoré jej požehná Hospodin. Mária 
s údivom a radosťou prijala posolstvo. Ježiš prišiel na 
svet ako človek a aj ako Boh, aby sa stal Kráľom. 

Advent – čas 
príprav na 
príchod 
Mesiáša  

Advent – je čas očakávania, prípravy. Ľud izraelský sa 
modlil a prosil o pomoc, veril v príchod vysloboditeľa 
svojho národa. Očakávali  Mesiáša- Spasiteľa, ktorý 
obnoví  izraelské kráľovstvo. Dnes očakávame tiež 
príchod Božieho Syna, s ktorým príde Božie kráľovstvo 
v plnosti. Preto ako kresťania chceme byť na Jeho 
príchod pripravení, bdelí – ako panny v podobenstve 
(Podobenstvo o desiatich pannách) 

Vianoce – 
príchod 
Božieho Syna  

Narodenie Ježiša – Božieho Syna, ktorý prišiel plniť 
Otcovu vôľu a zachrániť tak svet. Narodenie 
v maštálke a nie v paláci pripomína, že Ježiš je 
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aby zachránil aj nás. Spasiteľom nielen vyvolených, vysokopostavených, ale 
všetkých ľudí – chudobných, utláčaných, trpiacich, 
malých a aj veľkých. Pastieri dostávajú oznam 
o príchode Spasiteľa od archanjela Gabriela. 

Prostredníctvom 
životného príbehu 
Ježiša Krista 
spoznávame, kým 
v skutočnosti je: 
spoznávame v Ňom 
Boží dar - Krista 
daného pre naše 
spasenie.  Ježišove 
skutky, ktoré 
zaznamenali evanjelisti 
sú pre nás aj 
príkladom, ktorým nás 
Boh volá 
k nasledovaniu Pána 
Ježiša.  

Ježiš medzi 
nami  
 

Mudrci sa 
klaňajú Ježišovi  

Hviezda – kométa, privádza pohanských kráľov, 
pokloniť sa malému dieťaťu, ako budúcemu veľkému 
kráľovi. Ježiš –židovské dieťa, kráľ pohanov. Tri dary – 
zlato, kadidlo a myrha, ich symboly – význam. 

Dvanásťročný 
Ježiš v chráme   

V Izraeli platilo pravidlo, že 12 roční chlapci navštívia 
chrám v Jeruzaleme vo sviatok Veľkej Noci. Ježiš 
s rodičmi odchádza do Jeruzaleme. Miesto nachádza 
práve v chráme, kde v rozhovore o Božom slove 
zotrváva s učiteľmi. Rodičia ho hľadajú a po nájdení 
mu vyčítajú, že od nich odišiel. Ježiš ich potom 
nasleduje, poslúcha rodičov a učí sa o Bohu. 

Ján krstí Ježiša   Ježiš prichádza k Jánovi Krstiteľovi na začiatku svojho 
pôsobenia na zemi. Dáva sa krstiť krstom pokánia, ku 
ktorému volal Ján všetkých. Ján vidiac Ježiša 
rozpoznáva v ňom Baránka Božieho, ktorý sníma 
hriechy sveta. Hlas Boží a holubica sú potvrdením 
o tom, kým Ježiš v skutočnosti je.  
 

Pán Ježiš Kristus nás 
učí prostredníctvom 
podobenstiev pravdám 
prichádzajúceho 
Božieho kráľovstva. 
Podľa nich smieme aj 
my kráčať životom na 
ceste nasledovania 
Ježiša Krista.  

Božie cesty 
sú lepšie 
ako ľudské: 
Ježišove 
podoben-
stvá  
 

Milosrdný 
Samaritán  

Kto je môj blížny? Podobenstvo o milosrdnom 
Samaritánovi je vysvetlením toho, kto je môj blížny. Je 
ním každý,  kto potrebuje pomoc. Bez ohľadu na to, či 
je môj priateľ, alebo nepriateľ. Skutkami lásky sa má 
líšiť človek veriaci v Ježiša od neveriaceho. Preto aj od 
nás Ježiš očakáva skutky lásky.  

Múdry 
a bláznivý 
staviteľ  

Podobenstvo je dané na záver v rečiach na vrchu. Ten 
kto počúva Božie slovo ešte nemusí mať spasenie. 
Ten kto Božie slovo počúva a aj podľa neho žije 
dostáva dobrý základ a má nádej spasenia. 

Podobenstvo o  
rozsievačovi  
(Mk 4, 1-20)   

Ježiš hovorí v podobenstvách, aby ľuďom priblížil 
Božie slovo. Toto Božie slovo je ako semeno, ktoré 
zasievame do zem. Pôda môže byť štvoraká  a aj 
srdce človeka pre prijímaní Božieho slova môže byť 
rôzne. Kto akým spôsobom  prijíma Slovo do svojho 
života určuje, akej pôde sa podobá. A takú má 
následne aj nádej večného života. 

Už v Ježišovej dobe sa 
ľudia pýtali - kým Ježiš 
je? Mnohí v Ňom 
spoznali zasľúbeného 
a Otcom poslaného 
Mesiáša, ktorý prišiel 
na záchranu mnohých. 
Aj my v Ňom chceme 
skrze zvesť Božieho 
Slova spoznať 
Mesiáša a Spasiteľa. 

Kto je 
Ježiš?     
         –  
Ježišova 
moc  
 

Ježiš má moc 
nad hriechom  

Ježiš má jediný moc odpustiť hriechy, pretože je Boh. 
Je Mesiáš, ktorý je Bohom poslaný, aby zachránil 
hriešneho človeka. Pred uzdravením tela konal 
uzdravenie ducha. 

Ježiš má moc 
nad prírodou  

Ježiš má moc nad prírodou, pretože je Boh. Boh stvoril 
tento svet a tým ukázal, že má  moc aj nad prírodou a  
živlami. Búrka a vietor sa na Ježišov pokyn upokoja. 

Ježiš má moc 
nad chorobou 

Ježiš má moc nad chorobou, pretože je Boh. 
Uzdravenia, ktoré konal, nevykonal ako zázračný 
liečiteľ, ale ako Mesiáš, ktorý je Bohom daný na pomoc 
ľuďom. 

Ježiš má moc 
nad smrťou  

Ježiš má moc nad smrťou, pretože je Boh. Všetko má 
pod kontrolou a je s nami v každej chvíli. Ježiš vzkriesil 
dcéru predstaveného synagógy Jairosa, mládenca 
z Naimu, ako aj svojho dobrého priateľa Lazara. 
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Spoznávame a 
pripomíname si základ 
kresťanskej viery: 
Ježiš Kristus vstupuje 
do Jeruzalema, aby sa 
naplnili predpovede 
prorokov. V kríži 
Veľkého piatku a v 
radosti Veľkej noci 
nachádzame jedinú 
nádej pre náš život: 
Boh sa v svojom 
Synovi Ježišovi 
Kristovi skláňa 
k hriešnikom a skrze 
smrť na kríži 
a vzkriesenie nám 
dáva nový život. 

Veľkonočné 
posolstvo  
 

Posledná 
večera  

Hod veľkonočného baránka židia svätili každý rok na 
pamiatku vyvedenia z egyptského otroctva. Ježiš pred 
smrťou večeral veľkonočného baránka a ustanovil 
sviatosť Večere Pánovej, aby nás vyviedol z otroctva 
hriechu a smrti. 

Ukrižovanie 
a pochovanie 
Ježiša 

Getsemanská záhrad, zajatie Ježiša, Petrovo zapretie 
a ukrižovanie: všetko to smerovalo k záchrane človeka 
obetovaním jediného Božieho Syna za každého z nás. 
Chceme si všimnúť tieto udalosti s prepojením na 
ustanovenie sviatosti Večere Pánovej. 

Ježiš žije! Vzkriesenie – ženy sú ako prvé pri hrobe; ich poslaním 
je oznámiť to učeníkom, ktorí neveria až kým sa sami 
nepresvedčia o vzkriesení Majstra. Vzkriesením je 
smrť nadobro porazená a človek dostáva uistenie 
o večnom živote vo vzkriesenom Ježišovi. 

Učeník Tomáš  Tomáš neprijíma zvesť podanú ženami a učeníkmi. 
Neverí, kým neuvidí. Ježiš ho sám presvedčia 
o svojom vzkriesení. Blahoslavení, ktorí nevideli 
a predsa uverili. 

Vedomie 
spolunáležitosti – 
spojenia v Kristovi – 
pútalo a dodnes púta 
všetkých, ktorí sa 
rozhodli slovami 
a skutkami nasledovať 
Ježiša Krista. Tým, čo 
nás spája je viera, ale 
aj rozhodnutie žiť 
v spoločenstve 
vykúpených Božích 
detí, v ktorom sme  
posväcovaní Slovom 
Božím, prisluhovaním 
sviatostí  a modlitbou. 
K takejto živej viere 
chceme viesť aj 
najmenších.  

Cirkev – 
Božia 
rodina  
 

Ježiš vysiela 
učeníkov 
zvestovať 
evanjelium   

Zhromaždenie učeníkov na vrchu, kde dostávajú 
konkrétne poslanie. Niesť evanjelium celému svetu 
a krstiť národy v Trojjediného Boha. Toto poverenie je 
dané každému, kto sa stáva učeníkom Ježiša. 

Vstúpenie 
Ježiša  

Ježiš po 40 dňoch od vzkriesenia vyviedol učeníkov na 
vrch. Tam ich požehnával, dal im uistenie, že nebudú 
sami a vzniesol sa pred ich očami do výšin. Odišiel 
k svojmu Otcovi, odkiaľ prišiel na túto zem. 
 

Zoslanie Ducha 
Svätého  

Pred vstúpení dostali učeníci zasľúbenie, ktoré Ježiš 
plní v 10. deň po svojom vstúpení. Dostávajú do sŕdc 
Ducha Svätého, ktorý im dáva odvahu. Dostávajú dary, 
ktorými majú slúžiť. Peter naplnený Duchom Svätých 
káže o milosti Božej zjavenej v Ježišovi. Krst 3000 ľudí 
a vznik prvého kresťanského zboru v Jeruzalem. 
 

Cirkev Božia – 
Božia rodina  

 Cirkev - spoločenstvo ľudí veriacich v Trojjediného 
Boha. Cirkev je pre nás miestom, kde sa stretávame 
k modlitbách, k chvále Božieho mena, počúvaniu 
Božieho slova. Kde môžeme čerpať novú silu 
a nachádzame ľudí, ktorí nám môžu a chcú pomôcť. 
Sú našou druhou rodinou, kde dokazujeme svoju vieru 
láskou. 

Ovocie živej viery vo 
Vzkrieseného sa 
prejavuje v životoch 
tých, ktorí svoju vieru 
a nádej skladajú na 
Ježiša Krista. Aj my 
sme pozvaní, aby sme 
sa prostredníctvom 
živej viery v našich 
životoch stali svedkami 
viery.   

Svedkovia 
živej viery  
 

Prvá cirkev  Život prvých kresťanov bol charakteristický skutkami 
lásky. Kresťania sa schádzali pravidelne na spoločných 
modlitbách, čítaní Božieho slova, speve a hodoch 
lásky, ako aj  Večeri Pánovej. Každý priniesol čo mal 
a následne sa o prinesené dary delili. Dokonca boli 
medzi nimi takí, ktorí predávali dobrovoľne svoj 
majetok a výnos rozdeľovali všetkým, podľa toho, ako 
kto potreboval. Táto láska prejavujúca sa v jednote 
slov a činov prispela, že veriaci tvorili jednu rodinu, 
ktorých spájala viera v Jedného Boha Otca. Táto láska 
sa po stáročia prejavuje a má prejavovať ako dôkaz 
živej viery a my tiež tvoríme duchovnú rodinu, sme 
navzájom bratia a sestry. 
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Diakon Štefan  Prví kresťania pre vieru boli prenasledovaní, museli sa 
ukrývať, aby ich nezatkli. Viera v Ježiša bola 
protizákonná, a tí ktorí sa nebáli hovoriť o Ježišovi boli 
aj usmrcovaní. Jedným z nich aj mučeník Štefan, ktorý 
verne stál aj napriek bolesti a smrti, na ktorú bol 
odsúdený kameňovaním a modlil sa za svojich 
nepriateľov, aby Hospodin odpustil im tento hriech. 

Apoštol Pavol Na začiatku nepriateľ kresťanov bol pri kameňovaní 
mučeníka Štefana. Boh ho zastavil a ukázal mu inú 
cestu pre jeho život. Pavol ju prijal a cesta jeho života 
sa zmenila: stal sa apoštolom pohanov. Sám bol 
niekoľko krát prenasledovaný a väznený pre vieru 
v Krista. 
Boh zastavuje aj dnes človeka, aby mu ukázal ten 
správny smer. Ako sa rozhodne, za to je zodpovedný 
človek. 

Opakovanie  Opakovanie základných právd Božieho slova od 
stvorenia až po ovocie živej viery v našich životoch, tak 
ako sme to v tomto školskom roku preberali  s 
poukázaním na  podstatné časti pre kresťanskú vieru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 

3. ročník 
Ciele  Témy 

 
Učivo Obsahový štandard  

Na základe Božieho 
konania a skúseností 
ľudí (ako ich 
poznávame z Biblie) 
vytvárať u detí 
predstavu, kým Boh je 
a čo pre deti 
a dospelých znamená; 
Biblia začína príbehom 
stvorenia, ktorý nás 
vedie k  vyznaniu viery 
v jediného Boha.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznávame 
Pána Boha  
 

Boh dáva život  Príroda je Božie dielo. Pán Boh stvoril všetko pre 
nás. Pán Boh stvoril človeka. Som človek, Božie 
stvorenie. Chceme zvestovať deťom Boha ako 
Otcova a Stvoriteľa neba, zeme. Človeka – ako 
Božie stvorenie. Prvý článok Viery všeobecnej 
kresťanskej.  

Spolu na Zemi 
– človek v  
spoločenstve  
 

Človek je daný do vzájomného vzťahu – muž – 
žena,  ako aj do vzťahu s prírodou.  
Všetci patríme do rodiny, kde tvoríme spoločenstvo 
-  ja, moji rodičia a súrodenci. Ježiš je náš najlepší 
priateľ.  

Modlitba – 
rozhovor 
s Bohom 

Boh dáva človeku jedinečnú možnosť komunikovať 
s Ním prostredníctvom modlitby. My sa máme 
s Ním rozprávať tak, ako sa rozprávame so svojimi 
rodičmi.  
Poznávame aj  modlitbu - Otčenáš, ktorú nám ako 
vzor dal Ježiš Kristus, aby sme sa vedeli správane 
modliť. 

Biblia – Slovo 
Božie  
 

Boh sa prihovára človeku, pretože ho miluje. Boh 
komunikuje s nami cez svoje Slovo, ktoré nám dal. 
Cez Božie slovo poznávame, aký je Boh a čo pre 
nás spravil a čo máme konať my pre svoje 
spasenie.  

V najstarších dobách, 
rovnako ako dnes žil 
človek s pocitom 
neistoty; mnoho vecí 
a udalostí okolo seba 
si nedokázal vysvetliť: 
do tejto neistoty 
vstupuje Boh, aby pod 
Jeho vedením človek 
nastúpil k novému 
životu, k novej 
budúcnosti, ktorú pre 
človeka On pripravil. 
On nás k nej chce 
viesť a sprevádzať aj 
dnes. 

Boh nás 
sprevádza   
 

Abrahám  Povolanie Abraháma, ktorý vo viere ide do 
neznámej krajiny, Abrahám a Lót – aj neúrodná 
pôda dostáva požehnanie stať sa úrodou. Nie 
všetko čo je na pohľad krásne je aj dobré pre 
človeka. Sodoma a Gomora. 

Jákob  Jákob uchvacuje podvodom požehnanie 
prvorodeného;  podvod privádza človeka k strachu 
a úteku pred trestom. Jákob podvedený svojim 
svokrom Lábanom; Božia spravodlivosť nezabúda.  

Mojžiš  Boh predivne ochraňuje a vedie Mojžiša, s ktorým 
má plán: prostredníctvom Mojžiša vyvádza 
utláčaný ľud z Egyptskej krajiny: Boh bude vždy 
našim osloboditeľom. 
Hospodin ustanovuje pravidla pre život národa 
vyvedeného zo zajatia, ktoré sú dané aj nám – 
ktorí sme na púšti a smerujeme do zasľúbenej 
zeme -  zaručuje prežitie, život. 

Reformácia  Stredovek  - púšť, kde človek potrebuje vedenie 
v tme bludov, tak ako národ izraelský. Boh si tak 
ako Mojžiša aj v tom čase vyvolil muža do svojej 
služby – M. Luther, ktorý vedený Duchom Božím 
ukazuje cestu svetla skrze čisté slovo Božie. 
Reformácia – obnova, očistenie cirkvi 
prostredníctvom Božieho slova. 

Boh vedie svoj 
vyvolený ľud a s láskou 

Biblické 
postavy 

Józua  Józua – nástupca Mojžiša, vstúpil a rozdelil krajinu, 
ktorú Boh sľúbil Izraelu. Dobitie mesta Jericho – 
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sa o neho stará 
prostredníctvom ľudí, 
ktorých si povoláva. Aj 
nás volá k vernosti 
Jemu 
a každodennému 
nasledovaniu.   

Starej 
zmluvy 
 

dôkaz Božej prítomnosti.  

Samson  
 

Sudca Samson – Boh dáva zvláštne dary 
a schopnosti, aby  nimi slúžili a pomáhali iným. 
Samson obdarený silou ochraňoval pred 
Filištíncami Izrael.  

Samuel  Samuel – dieťa vymodlené od svojich rodičov; Boh 
vypočúva modlitby matky Anny. Samuel je 
vychovávaný v chráme ako služobník Boží a stáva 
sa nástupcom svojho učiteľa, kňaza Éliho. Samuel 
rastie a rastie aj jeho láska k Bohu.   

Ester  Boh má plán s Božím ľudom. Posiala záchranu 
skrze ženu Ester, ktorá sa stáva kráľovnou 
a prekazí tak nenávistný plán Hámana. Boh miluje 
svoj ľud a zvlášť sa stará o neho. Svoju moc 
dokazuje aj prostredníctvom ženy Ester. 

Boh uskutočňuje plán 
záchrany hriešneho 
človeka 
prostredníctvom 
prorokmi 
predpovedaného, 
židmi očakávaného 
Mesiáša, ktorý 
prichádza v osobe 
Ježiša z Nazareta. 
V ňom poznávame 
toho, ktorý mal prísť, 
aby „hľadal a spasil, čo 
bolo zahynulo“ (Lk 
19,10). On prichádza 
ako dar, aby zachránil 
aj nás. 

Spasiteľ 
Ježiš - Boží 
dar  
 

Boží dar pre 
Máriu  

K Márii prišiel anjel a oznámil jej, že bude mať 
dieťa, ktoré jej požehná Hospodin. Mária s údivom 
a radosťou prijala posolstvo. Ježiš prišiel na svet 
ako človek a aj ako Boh, aby sa stal Kráľom. 

Boží dar pre 
svet   
 

Ježišovo narodenie; anjel zvestoval pastierom 
príchod Mesiáša, ktorý sa stane Spasiteľom 
všetkých ľudí. Zvesť evanjelia je daná pre všetky 
národy, ako aj pre všetky generácie. 

Boží dar pre 
Simeona 
a Annu   

Ježiš podľa zákona je predstavený v chráme a tam 
stretávajú Simeona a Annu, ktorí v ňom 
spoznávajú zasľúbeného Mesiáša; ten je 
zasľúbený nielen pre židov, ale aj pre pohanov. 

Prostredníctvom 
životného príbehu 
Ježiša Krista 
spoznávame, kým 
v skutočnosti Ježiš je: 
spoznávame v Ňom 
Boží dar - Krista 
daného pre naše 
spasenie.  Ježišove 
skutky, ktoré 
zaznamenali evanjelisti 
sú pre nás aj 
príkladom, ktorým nás 
Boh volá 
k nasledovaniu Pána 
Ježiša. 

Kto je 
Ježiš? 
Ježiš je náš 
učiteľ a my 
jeho učeníci 
 

Pokúšanie na 
púšti  
(Mt 4, 1-11) 

Ježiš ako človek je vystavený pokúšaniu po 40 
dňovom pôste na púšte, kde sa dokazuje, že je 
Boh aj človek. Odoláva trom pokušeniam od 
diabla. Hospodin je ten koho Ježiš vyznáva nielen 
ako svojho Boha, ale aj Otca. 

Učiním Vás 
rybármi ľudí  
(Lk 5, 1-11)   

Ježiš dáva pokyn na lovenie v čase nevhodnom 
pre lov rýb, podľa pravidiel lovu. Peter a Ondrej 
poslúchli a spustili siete. Dôkaz Petrovej viery 
a poslušnosti voči Ježišovi, aj keď Ho ešte dobre 
nepozná. Peter prijíma ponuku stať sa Jeho 
učeníkom, a tak sa stáva aj rybárom ľudí pre Božie 
kráľovstvo. 

Ježiš a deti  
(Mk 10, 13 -16)  

Božie kráľovstvo je dané nielen dospelým ale aj 
deťom. Ježiš ich prijíma a dáva im požehnanie, 
zároveň upozorňuje, že človek má byť ako dieťa, 
inak nevojde do kráľovstva Božieho. 

Už v Ježišovej dobe sa 
ľudia pýtali - kým Ježiš 
je? Mnohí v Ňom 
spoznali zasľúbeného 
a Otcom poslaného 
Mesiáša, ktorý prišiel 
na záchranu mnohých. 

Kto je 
Ježiš?  
Ježiš je 
Boží Syn  

Ježiš 
v synagóge 
v Kafarnaume 
(Mk 1, 21 – 31)   

Ježiš má moc nad chorobou, pretože je Boh. 
Uzdravenia, ktoré nekonal ako zázračný liečiteľ, 
ale ako Mesiáš, ktorý je Bohom daný na pomoc 
ľuďom. 

Nasýtenie 
zástupov  
(Mk 6, 30 – 44)  

Ježiš má moc nad prírodou, pretože je Boh. Boh 
stvoril tento svet a Ježiš má tak moc vládnuť 
prírode. Aj z mála dokáže nasýtiť zástup ľudí. 
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Aj my v Ňom chceme 
skrze zvesť Božieho 
Slova spoznať 
Mesiáša a Spasiteľa. 

 

Vzkriesenie 
Jairovej dcéry 
(Mk 5, 21 – 43)  

Ježiš má moc nad smrťou, pretože je Boh. Jairois -
predstavený synagógy prichádza za Ježišom, 
ktorého väčšinou predstavení synagóg pokladali za 
falošného Mesiáša – Proroka. 

Pán Ježiš Kristus nás 
učí prostredníctvom 
podobenstiev pravdám 
prichádzajúceho 
Božieho kráľovstva. 
Podľa nich smieme aj 
my kráčať životom na 
ceste nasledovania 
Ježiša Krista. 

Božie cesty 
sú lepšie 
ako ľudské 
– Ježiš učí 
v podobens
tvách   
 

Podobenstvo 
o rozsievačovi 
(Mk 4, 1-20)   

Ježiš hovorí v podobenstvách, aby ľuďom priblížil 
Božie slovo. Toto Božie slovo je ako semeno. 
Štvoraká pôda - srdce človeka. Kto  a ako z ľudí 
prijíma slovo do svojho života sa podobá jednej zo 
štyroch pôd.  

Bohatý 
mládenec  
(Mk 10, 17 -31)   

Bohatstvo – mamona je niekedy viac ako 
nasledovanie Boha. Bohatý mládenec konal podľa 
Božích príkazov, dodržiaval 10 Božích prikázaní 
a predsa jeho majetok mu bol viac ako 
nasledovanie Božieho Syna.  

Slepý 
Bartimaios  
(Mk 10, 46 -52) 

Slepota braná ako kliatba daná od Boha za hriech. 
Ježiš toto vyvrátil, keď sa ich dotýkal a uzdravoval. 
Bartimaios veril, že Ježiš je Boží Syn Mesiáš. Táto 
viera mu prináša uzdravenie. 

Ježiš prichádza 
do Jeruzalema  
(Mk 11, 1-10)  

Ježiš prichádza do Jeruzaleme, aby oslávil sviatky 
Veľkonočné, tak ako ich slávili židia. Pri vstupe 
napĺňa predpovede prorokov, keď vstupuje na 
osliatku a ľud pokrikom víta Ježiša ako kráľa, 
očakávajúc nastolenie Dávidovho kráľovstva cez 
Ježiša. Nepochopenie tak Jeho poslania.  

Pripomíname si základ 
kresťanskej viery: 
Ježiš Kristus vstupuje 
do Jeruzalema, aby sa 
naplnili predpovede 
prorokov. V kríži 
Veľkého piatku a v 
radosti Veľkej noci 
nachádzame jedinú 
nádej pre náš život: 
Boh sa v svojom 
Synovi Ježišovi 
Kristovi skláňa 
k hriešnikom a skrze 
smrť na kríži 
a vzkriesenie nám 
dáva nový život. 

Veľkonočné 
posolstvo  
 

Ježiš sa lúči so 
svojimi 
učeníkmi  
(Mt 26)  

Vo sviatok paschy Ježiš posledný krát jedol so 
svojimi učeníkmi. Oznámil vtedy zradu jedného 
z nich; zároveň ustanovil sviatosť Večere Pánovej, 
ktorá je prostriedkom zmierenia Boha s človekom.  

Ježiš 
v Getsemanskej 
záhrade  
(Mt 26)  
 

Ježiš v Getsemanskej záhrade spoločne s malou 
skupinou učeníkov sa chce v modlitbách stíšiť pred 
ťažkou životnou skúškou. Vie čo ho čaká, čím musí 
prejsť. Učeníci však nedokážu bdieť ani napriek 
trojnásobnej výzve svojho Majstra. Upozornenie na 
bdelosť je varovaním pre človeka, modlitba je 
dôležitý prostriedok k bdelosti.  

Ježiš je 
ukrižovaný  
(Mt 27)  

Ježiš je predvedený pred Pontského Piláta ako 
zločinec odsúdený na smrť. Dav kričal teraz: 
Ukrižuj ho! Výrazný rozdiel oproti vstupu do 
Jeruzalem. Je odsúdený a nakoniec vedený na 
Golgotu, kde je ukrižovaný aj s dvoma zločincami. 
Jednému Ježiš potvrdzuje Božie milosrdenstvo aj 
na kríži, druhy aj napriek blízkosti smrti sa rúha 
a odmieta pokánie. Ježiš vyslovuje sedem viet. 
Nakoniec umiera a je pochovaný. Učeníci sú 
naplnení sklamaním a zúfalstvom. 

Ženy pri hrobe 
– Ježiš žije!  
(Mt 28)  

Ženy prichádzajú k hrobu vykonať potrebné úkony 
pri pochovávaní. Hrob nachádzajú prázdny a anjel 
im oznamuje, že Ježiš je živý. Posiela ich 
k apoštolom oznámiť posolstvo vzkriesenia. 

Vedomie 
spolunáležitosti – 
spojenia v Kristovi – 
pútalo a dodnes púta 

Cirkev – 
Božia 
rodina  
 

Vstúpenie – 
krst svätý  
(Mt 28, 16 – 20)   

Poslanie dané učeníkom pre všetky národy, ktorým 
sa stávame Božími dietkami. Krstom sa stávame 
Božím dieťaťom. Ježišov krst. Môj krst. 

Zoslanie Ducha Ježiš zasľúbil Radcu a Pomocníka, desať dní po 
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všetkých, ktorí sa 
rozhodli slovami 
a skutkami nasledovať 
Ježiša Krista. Tým, čo 
nás spája je viera, ale 
aj rozhodnutie žiť 
v spoločenstve 
vykúpených Božích 
detí, v ktorom sme  
posväcovaní Slovom 
Božím, prisluhovaním 
sviatostí  a modlitbou. 
K takejto živej viere 
chceme viesť aj 
najmenších. 

Svätého Sk 2   vstúpení plní tento sľub a Duch Svätý napĺňa 
učeníkov zhromaždených v Jeruzaleme. Ich srdcia 
sa napĺňajú odvahou niesť evanjelium 
o vzkriesenom Kristovi všetkým národom, tak ako 
ich tým poveril Ježiš pred vstúpením.   

Prvá cirkev – 
Kto sa s nami 
rozdelí?  
(Sk 2, 42 – 47. 
4,32 – 37)  

Život prvých kresťanov bol charakteristický 
skutkami lásky. Kresťania sa schádzali pravidelne 
na spoločnej hostine – agapé. Každý priniesol čo 
mal a následne sa o prinesené dary delili. Dokonca 
boli medzi nimi takí, ktorí predávali dobrovoľne svoj 
majetok a výnos rozdeľovali všetkým, podľa toho, 
ako kto potreboval. 

Cirkev – Božia 
rodina 

Láska – prejavujúca sa v jednote slov a činov 
prispela a dodnes prispieva, že veriaci tvoria jednu 
rodinu, ktorých spája viera v Jedného Boha Otca 
a my sme navzájom bratia a sestry. 

Ovocie živej viery vo 
Vzkrieseného sa 
prejavuje v životoch 
tých, ktorí svoju vieru 
a nádej skladajú na 
Ježiša Krista. Aj my 
sme pozvaní, aby sme 
sa prostredníctvom 
živej viery v našich 
životoch stali svedkami 
viery.   

Svedkovia 
živej viery  
 

Cirkevný zbor  - 
moja rodina   

Každý máme svoju rodinu, kde vyrastáme. Keď sa 
stávame dieťaťom Božím, dostávame aj rodinu, 
kde rastieme duchovne. To je cirkev a konkrétne 
cirkevný zbor, spoločenstvo veriacich, tam kde 
bývame. Zbor je druhým domovom pre veriaceho 
človeka, kde prijíma pomoc, ale aj sám pomáha. 

Kresťan – 
chrám Boží  
(1 Kor 3,16-17) 

Chrám Boží upravujeme a staráme sa oň. Apoštol 
Pavol písal, že aj naše telá sú chrámom pre Ducha 
Svätého. Máme sa tak starať aj o seba. Starať sa 
o svoje telo, svoju česť a svoju spásu.  

Živá viera  
(Jk 2, 14 -15)  

Kresťan sa dokazuje svojím životom. Tak ako prví 
kresťania dokazovali vieru skutkami lásky aj my 
svoju vieru máme dokazovať skutkami lásky. Viera 
nie je o slovách, ktoré máme len v ústach a nie  
v srdci, viera je hlavne v srdci a v skutkoch, čo je 
svedectvom pre iných ľudí. 

Opakovanie  Opakovanie základných právd Božieho slova od 
stvorenia až po ovocie živej viery v našich životoch 
s poukázaním na  podstatné časti pre živú 
a kresťanskú vieru. 
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1.ročník 
 

Témy 
 

Učivo 

1. Boh je náš Stvoriteľ  
 

Boh dáva život  (Gen 1; 1 – 2; 3) 

Spolu na Zemi – človek v spoločenstve (Gen 2, 8 – 25) 

Modlitba – rozhovor s Bohom 

Biblia – Slovo Božie 

2. Boh nás sprevádza   
 

Abrahám na ceste do neznámej krajiny (Gen 11, 26 – 12, 9)  

Narodenie Izáka (Gen 21, 1-7)  

Skúška viery – obetovanie Izáka  

Reformácia  

3. Boží plán so mnou  
 

Koho Izák požehná? Jákob a Ézav (Gen 25 a 27)  

Jozefove sny  

Bratia predajú Jozefa  

Faraónove (kráľove) sny  

4. Spasiteľ Ježiš  
 

Cesta bratov do Egypta  

Advent – čas príprav na príchod Mesiáša  

Vianoce – príchod Božieho Syna  

5. Veľký Boží plán záchrany 
 

Narodenie a povolanie Mojžiša (Ex 1 a 2) 

Vyvedenie z Egypta (Ex 12)  

Desať Božích prikázaní  (Ex 19 - 20)  

6. Božie cesty sú lepšie ako ľudské 
 

Narodenie a povolanie Samuela  (1S 1 – 4)  

Pomazanie Dávida za kráľa (1S 16, 1 – 13)  

Dávid a Goliáš (1S 17)  

Šalamún kráľom (1K 1-3)  

7. Kto je Ježiš 
 

Ježiš a deti (Mk 10, 13 -16)  

Nasýtenie zástupov (Mk 6, 30 - 44)  

Posledná Večera Ježiša s učeníkmi (Mk 14, 17 – 25) 

Petrovo zapretie 

8. Veľkonočné posolstvo  
 

Ukrižovanie a pochovanie Ježiša 

Ježiš žije! 

Učiním vás rybármi ľudí (Mk 1, 16 – 20) 

9. Cirkev – Božia rodina  
 

Krst svätý  

Vstúpenie Ježiša  

Letnice v Jeruzaleme 

Cirkev – Božia rodina  

10. Svedkovia živej viery  
 

Prvá cirkev – Kto sa s nami rozdelí? (Sk 2, 41 - 47. 4, 32 – 37)  

Apoštol Pavol  

Chrám Boží  

Opakovanie  
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2.ročník 
 

Témy 
 

Učivo 

1. Poznávame Pána Boha  Prečo som kresťan?   

Nedeľa – deň Pánov 

Poslúchajme Pána Boha – prvý hriech 

Kain a Ábel  

2. Boh nás sprevádza   
 

Potopa   

Stavba Babylonskej veže   

Abrahám – Sodoma a Gomora 

Abrahámova viera   

3. Boží plán so mnou  
 

Koho Izák požehná? Jákob a Ézav (Gen 25 a 27)  

Jozefove a jeho bratia  

Jozef v Egypte   

Jozef odpúšťa svojim bratom   

4. Spasiteľ Ježiš  
 

Anjel oznamuje narodenie Ježiša  

Advent – čas príprav na príchod Mesiáša  

Vianoce – príchod Božieho Syna  

5. Ježiš medzi nami  
 

Mudrci sa klaňajú Ježišovi  

Dvanásťročný Ježiš v chráme   

Ján krstí Ježiša   

6. Božie cesty sú lepšie ako ľudské: 
Ježišove podobenstvá  
 

Milosrdný Samaritán  

Múdry a bláznivý staviteľ  

Podobenstvo o rozsievačovi  (Mk 4, 1-20)   

7. Kto je Ježiš? – Ježišova moc  
 

Ježiš má moc nad hriechom  

Ježiš má moc nad prírodou  

Ježiš má moc nad chorobou 

Ježiš má moc nad smrťou  

9. Veľkonočné posolstvo  
 

Posledná večera  

Ukrižovanie a pochovanie Ježiša 

Ježiš žije! 

Učeník Tomáš  

10. Cirkev – Božia rodina  
 

Ježiš vysiela učeníkov zvestovať evanjelium   

Vstúpenie Ježiša  

Zoslanie Ducha Svätého  

Cirkev Božia – Božia rodina  

11. Svedkovia živej viery Prvá cirkev 

Diakon Štefan 

Apoštol Pavol 

Opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 
 

3.ročník 
 

Témy 
 

Učivo 

1. Poznávame Pána Boha  
 

Boh dáva život  

Spolu na Zemi – človek v spoločenstve  

Modlitba – rozhovor s Bohom 

Biblia – Slovo Božie  

2. Boh nás sprevádza   
 

Abrahám  

Jákob  

Mojžiš  

Reformácia  

3. Biblické postavy Starej zmluvy 
 

Józua  

Samson 

Samuel  

Ester  

4. Spasiteľ Ježiš - Boží dar  
 

Boží dar pre Máriu  

Boží dar pre svet   

Boží dar pre Simeona a Annu   

5. Kto je Ježiš? 
Ježiš je náš učiteľ a my jeho učeníci 
 

Pokúšanie na púšti (Mt 4, 1-11) 

Učiním Vás rybármi ľudí (Lk 5, 1-11)   

Ježiš a deti (Mk 10, 13 -16)  

6. Kto je Ježiš? Ježiš je Boží Syn  Ježiš v synagóge v Kafarnaume (Mk 1, 21 – 31)   

Nasýtenie zástupov (Mk 6, 30 – 44)  

Vzkriesenie Jairovej dcéry (Mk 5, 21 – 43)  

7. Božie cesty sú lepšie ako ľudské  
– Ježiš učí v podobenstvách   
 

Podobenstvo o rozsievačovi (Mk 4, 1-20)   

Bohatý mládenec (Mk 10, 17 -31)   

Slepý Bartimaios (Mk 10, 46 -52) 

Ježiš prichádza do Jeruzalema  (Mk 11, 1-10)  

8. Veľkonočné posolstvo  
 

Ježiš sa lúči so svojimi učeníkmi (Mt 26)  

Ježiš v Getsemanskej záhrade (Mt 26)  

Ježiš je ukrižovaný (Mt 27)  

Ženy pri hrobe – Ježiš žije! (Mt 28)  

9. Cirkev – Božia rodina  
 

Vstúpenie – krst svätý (Mt 28, 16 – 20)   

Zoslanie Ducha Svätého Sk 2   

Prvá cirkev – Kto sa s nami rozdelí? (Sk 2, 42 – 47. 4,32 – 37)  

Cirkev – Božia rodina 

10. Svedkovia živej viery  
 

Cirkevný zbor  - moja rodina   

Kresťan – chrám Boží (1 Kor 3,16-17) 

Živá viera (Jk 2, 14 -15)  

Opakovanie  

 


