
NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 
 
Náboženství 
 
Charakteristika předmětu  
 

 Nepovinný předmět s dotací 1 hodiny týdně 

 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.  

 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 

 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). 

 Předmět žákům umožňuje formulovat otázky týkající se základních životních hodnot, postojů 
a jednání, konfrontovat je s vědecky a nábožensky (křesťansky) formulovanými pohledy na svět 
a hledat svou vlastní životní hodnotovou orientaci. Nabízí přístup k biblickému poselství, k učení 
křesťanských církví a k jejich tradici a otevírá možnost života s církví. Předmět je určen dětem 
z křesťanských rodin, všem žákům, kteří projeví zájem. Žáci se prostřednictvím předmětu podílejí 
na projektech školy, na společenském životě města. 

 
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: 

 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) 

 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) 

 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 tematickými celky prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovního rozměru 
osobnosti žáka, porozumění křesťanským symbolům a tradicím. 
Výchovné a vzdělávací strategie  
V předmětu navazujeme na strategie školy. Ve vyučovacím předmětu Náboženství nabízíme tyto 
výchovné a vzdělávací postupy, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 
Kompetence k učení  

 V předmětu poskytujeme dostatek obsahů, které umožňují základní vhledy žáků do struktury 
jazyka náboženství ve srovnání s jazykem vědy, tak, aby žáci porozuměli symbolickému způsobu 
vyjadřování v jazyce bible i v jazyce církve, aby postupně integrovali náboženský způsob vnímání a 
chápání světa do celku svého vztahu ke světu vedle pohledu přírodních a humanitních věd a aby 
projevovali zájem o dialog mezi těmito obory i v dalším životě.  

 Pomocí obsahu učební látky rozvíjíme schopnosti žáků vnímat události svého života a zpracovávat 
je jako životní zkušenost, tj. schopnost transformovat na základě reflexe prožitých událostí své 
jednání v budoucnosti. V předmětu se systematicky zabýváme etickým rozměrem života žáků. 
Metodicky nám půjde o poskytnutí dostatku příležitostí k reflexi problémových situací, o jejichž 
řešení se žáky diskutujeme a vedeme je k tomu, aby zdůvodňovali návrhy svých řešení při 
schopnosti hledat kritéria pro volbu takových řešení s pozorností všechny učení církve. Tímto 
zaměřením tedy současně rozvíjíme také kompetenci žáků k řešení problémů na všech úrovních.  

 
Kompetence komunikativní  

 Prohlubujeme porozumění různým typům textů zejména v oblasti textů poetických, obrazných 
a náboženských ve srovnání s jinými typy textů. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali rozlišit různé 
literární druhy v bibli, ocenit jejich krásu a reflektovat významovou různost jejich sdělení. 
Schopnost neverbální komunikace obohacujeme o vnímání a porozumění symbolice rituálního 
jednání jako součásti utváření slavnosti. Ve výuce žákům zprostředkováváme přiměřené množství 
vjemů, se kterými dále pracujeme.  

 
Kompetence sociální a personální  

 Rozvíjení osobnosti žáka umožňujeme zejména systematickým zaměřením na základní principy 
křesťanského vztahu k lidem, který definuje prosocialitu člověka jako „lásku k bližnímu“. Žáky 
motivujeme k utváření kompetence rozvíjením principu „starší a silnější pomáhají mladším 
a slabším“, pokud je předmět vyučován ve věkově smíšených skupinách. Žáci pracují často ve 
dvojicích a v malých skupinách, v nichž si mají možnost uvědomit, co vše s sebou přináší 
kooperativní způsob práce.  

 Tuto kompetenci rozvíjíme především tematickým otevíráním systematické práce na duchovním 
rozměru osobnosti žáků, týkající se umění ztišení a vnitřní koncentrace a meditace, které jsou 
předpokladem k hlubší reflexi při vytváření vlastního sebeobrazu. Žáky vedeme prostřednictvím 
motivace k účasti na postupně se diferencujících cvičeních a aktivitách.  

 
Kompetence občanské  

 Vedeme žáky k vytváření a rozvíjení tolerantních postojů vzhledem k příslušníkům jiných 
náboženství a různých křesťanských konfesí, ale i k většinové ateistické společnosti. Zaměřujeme 
se především na porozumění postojům jinak světonázorově či nábožensky smýšlejících lidí 
a z tohoto porozumění potom rozvíjíme budování tolerantních postojů díky tomu, že žáci lépe 
rozumí kulturnímu a historickému kontextu existence jiných náboženství. Navozujeme dostatek 
podnětů vedoucích k uvědomělému a přitom nenásilnému postoji odporu proti fyzickému 
a psychickému násilí. Využíváme příklady konfliktů z historie i ze současnosti, o nichž diskutujeme, 
hledáme příčiny konfliktů a vzory osobností, které se díky svým křesťanským postojům zasadily o 
jejich nápravu. Orientujeme se také na sociální rozměr viny a hříchu.  



 Žáky seznamujeme s kořeny židovsko-křesťanské tradice, o něž se opírá kodex základních lidských 
práv (viz Listina základních práv a svobod). Kompetence tedy prohlubujeme ve směru od norem 
a zákonů, opírajících se o příslušné principy, k hodnotám, které tyto principy zdůvodňují.  

 Rozvíjíme vědomí postoje odpovědnosti žáků jednak všechny světu samotnému, jednak všechny 
lidem, ale také všechny Bohu. Svobodné rozhodování člověka se tak opírá o vazbu na větší počet 
transcendentních hodnot, než jak je tomu v případě jiných světonázorových postojů. Postoj 
zodpovědnosti dáváme do vztahu k hodnotě svobody a v rámci předmětu hledáme jejich vzájemný 
vztah a vztah k Boží autoritě.  

 Umožňujeme porozumění vztahu náboženství a kultury nejen v křesťanství (všechny kultuře 
evropské), ale i v jiných světových náboženstvích, a to zejména prezentací obsahů týkajících se 
světových náboženství ve vztahu ke křesťanství. Žákům dáváme šanci integrovat náboženský 
rozměr života do celku kultivace vlastního vztahu ke kultuře, a to v jejím historickém i současném 
projevu. Volbou metody rozhovorů s příslušníky jiných náboženství a světonázorů a kontaktu 
s kulturním zázemím jiných náboženství a světonázorů motivujeme k toleranci a k dalšímu zájmu o 
příslušníky jiných náboženství a kultur.  

 Postoj křesťanské odpovědnosti za svět vytváříme a podporujeme zejména důrazem na reflexi 
symboliky biblické zprávy o stvoření, z níž vyplývá nejen požadavek odpovědného zacházení 
s přírodou, ale i souvislost mezi kvalitou vlastního duchovního rozměru své existence a kvalitou 
vztahu k přírodě. Prohlubujeme tedy motivaci k vnějšímu zacházení se světem do motivace 
plynoucí z duchovního postoje ke světu, jehož projevem je vlastní aktivní šetrné chování všechny 
světu.  

 
Kompetence pracovní  

 Rozvíjíme zdravý postoj žáků vůči požadavkům na výkon ze strany současné společnosti. Postupně 
je vedeme, aby práci chápali nejen jako zdroj výdělku zajišťující určitou životní úroveň, ale díky 
obsahům zprostředkovávajícím křesťanské pojetí práce ji vnímali také jako povolání spolupracovat 
na rozvíjení dobré budoucnosti pro lidi a svět. 


