
Nepovinný předmět  NÁBOŽENSTVÍ Charakteristika 

předmětu 

Organizační vymezení: 
 

1. Nepovinný předmět s dotací 1 hodiny týdně 

2. Je určen všem žákům 1. – 9. tříd. Žákům poskytuje základní vhled do křesťanské nauky, tradice a křesťanských životních 

postojů a hodnot. Nabízí možnost seznámit se s odpověďmi katolické církve na jejich otázky o Bohu, člověku a o světě a dává 

jim prostor pro jejich vlastní hledání hodnot a postojů. 

3. Předmět se vyučuje ve škole, převážně v učebně, a to buď po jednotlivých ročnících, nebo ve skupinách, kde je sdruženo více 

ročníků. To závisí na momentálním zájmu rodičů a dětí o výuku tohoto předmětu 

4. Součástí výuky mohou být exkurze (např. prohlídka kostela, křesťanských zařízení, návštěva bohoslužeb o významných 

svátcích); dále se žáci mohou účastnit charitativních nebo osvětových křesťanských projektů (např. Tříkrálová sbírka, živý 

Betlém, koncerty solidarity, spolupráce na projektech Papežského misijního díla dětí). Žáci se zpravidla jednou do roka účastní 

diecézního setkání dětí v Hradci Králové. Starší žáci se dle aktuálního zájmu mohou podílet na přípravě celoškolních projektů, 

které souvisejí s křesťanskými tradicemi. 

 
Obsah výuky: 

 

Učivo  je zpracováno  do  osnov  na základě dosud  platného  dokumentu  České biskupské konference z roku 2004 „Osnovy k výuce 

náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. – 

9. ročníku základní školy pro nepovinný předmět náboženství v základních školách“. Každý ročník má své téma, učivo je členěno do 

tematických celků, které mají v každém ročníku stejnou strukturu. Učivo se v nich cyklicky opakuje a je prohlubováno v závislosti na 

schopnostech dětí. 
 

Obsah učiva lze popsat níže uvedenými naukovými celky: 
 

1. Bible (Kniha knih - fakta o Bibli; Svědectví o Božím jednání s člověkem, dobro a zlo ; Bible jako Boží slovo, biblická kultura; 

Bible a kultura křesťanských národů) 
 

2. Ježíš Kristus a Církev (Boží Syn a pravý člověk; Život a působení Ježíše Krista; Ježíš Kristus - zakladatel Církve, identita 

církve; Vyznání víry; Historie církve; Misijní působení církve) 
 

3. Křesťanství v praktickém životě (Lidský život jako dar, moje osobní identita; Vztahy mezi člověkem a Bohem; Mezilidské vztahy 

včetně pohledu křesťanské mravouky; Vztahy mezi křesťanskými církvemi; Vztah křesťanů k lidem jiných náboženství a 

kultur; Víra, naděje a láska v životě křesťana; Doprovázení lidského života svátostmi a svátostinami v jeho klíčových 



okamžicích; Slavení křesťanských svátků; Křesťanská angažovanost pro spravedlnost; Vztah křesťanů k životnímu prostředí) 
 

Od 4. ročníku lze tato témata doplnit informacemi o vlivu křesťanství na utváření místa, kde žiji: 

Stopy křesťanství v naší obci a regionu (stavby, kulturní památky, sochy, kapličky, Boží muka apod.) 

Slavné křesťanské osobnosti regionu a aktuální angažovanost křesťanů pro společnost (např. 

Charita apod.) 

 
Všemi tématickými celky prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovního rozměru osobnosti žáka, porozumění 

křesťanským symbolům a tradicím. 


