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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
ROČNÍK: 1
VÝSTUP PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÝ VÝSTUP
Žák je otevřený k pozitivnímu vnímání
PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU života a Boha jako dárci života.
MEZI ZKUŠENOSTÍ
- žák umí popsat a zhodnotit vlastnosti,
A DUCHOVNÍM ROZMĚREM které ho odlišují od ostatních
OSOBNOSTI ŽÁKA
- žák oceňuje jedinečnost druhého
a rozpoznává konkrétní situace v životě
Porozumění principům
skupiny, kdy ji respektuje.
křesťanské etiky
- žák je povšechně citlivý k sesoustředění,
ztišení a naslouchání
Žák zakusí atmosféru slavení Vánoc
a spojí si ji se skutečností, že Ježíš je dar
Boha člověku.
- žák zakusí atmosféru slavení s důrazem
na společenství a oslavu v rodině a umí
ZCITLIVĚNÍ
vyjádřit její spojitost s oslavou
PRO KŘESŤANSKÉ
ve společenství církve
SLAVNOSTI A SVÁTKY
- žák většinou umí projevit radost a vděčnost
z daru a umí popsat, že narození Ježíše je
darem Boha člověku
- žák umí reprodukovat vlastními slovy
biblické události zvěstování a narození
Ježíše
Žák umí reprodukovat základní události
Ježíšova života a vnímá v nich výzvu
POROZUMĚNÍ
k následování.
BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM
- žák umí jednoduchým způsobem popsat
biblickou země a řadí biblické příběhy
do reálného prostředí

UČIVO
1.1 Bůh nám dává život
- jméno a jedinečnost každého člověka
- položení základu vztahů ve skupině
- dobře vidět, dobře slyšet
1.2 Bůh nám dává svého Syna
- oslava v rodině a oslava ve společenství
církve

- smysl a hodnota daru
- vánoční evangelium L 1. a 2. kap.
1.3 Bůh nám dává své slovo

- reálie biblické země

MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY
OSV – cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV – zdravé a vyrovnané
sebepojetí, moje vztahy k druhým
lidem
OSV – rozvoj základních rysů
kreativity
Život a funkce rodiny  Člověk
a jeho svět: Lidé kolem nás
Slavení svátků  Člověk a jeho
svět: Lidé a čas

VMEGS – rodinné příběhy
OSV – chování podporující dobré
vztahy (vyjádření oslavy)
MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (křesťanské
slavení Vánoc)
Zeměpisné zvláštnosti místa, kde
žijeme  Člověk a jeho svět: Místo,
kde žijeme
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- žák umí jednoduchým způsobem vysvětlit, - Bible jako dar
proč křesťané považují Bibli za dar,
který Bůh dává člověku, aby jeho život
dostal orientaci
- žák umí uvést probrané příklady Ježíšova
- příklady Ježíšovo učení
učení a jeho skutků a pokouší se je spojovat
se situacemi ve vlastním životě

ZCITLIVĚNÍ
PRO KŘESŤANSKÉ
SLAVNOSTI A SVÁTKY
Porozumění symbolické
formě řeči

ZNALOST ZÁKLADNÍCH
TEZÍ KŘESŤANSKÉHO
UČENÍ
Výchova v duchu křesťanské
spirituality

Žák obecně vysvětluje Velikonoce jako
slavnost, v níž křesťané slaví vítězství
života nad smrtí.
- žák si všímá proměn kolem sebe a ve svém
životě a pokouší se je spojovat
s proměnami přítomnými ve velikonočních
událostech
- žák má základní vhled nutný pro chápání
symbolů při slavení Velikonoc
- žák umí vysvětlit formulaci, že Ježíš zemřel
a vstal z mrtvých, jako vítězství života
nad smrtí
Žák je otevřený poznávat, že život je dar,
který může prožívat ve společenství
církve.
- žák umí popsat neděli jako den, kdy
křesťané slaví Ježíšovo zmrtvýchvstání
- žák umí pojmenovat pomoc, kterou Bůh
posílá lidem, a vnímá ji ve svém životě
- žák formuluje modlitbu vlastními slovy,
umí modlitbu Otče náš a umí jednoduše
vysvětlit její jednotlivé části ve vztahu
ke svému životu

1.4 Bůh nám dává nový život

- proměny kolem nás

- symbolika kříže, světla a chleba
- doba postní a velikonoční události

1.5 Bůh nám dává radost

Základní literární pojmy (hádanka,
podobenství)  Jazyk a jazyková
komunikace: Český jazyk a literatura

MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení
Slavení svátků (Velikonoce) 
Člověk a jeho svět: Lidé a čas
Princip rovnováhy přírody  Člověk
a jeho svět: Rozmanitost přírody
Základy obrazné řeči  Jazyk
a jazyková komunikace: Český jazyk
a literatura
MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (křesťanské
slavení Velikonoc)
Slavení neděle, odpočinek, režim
dne  Člověk a jeho svět: Lidé
a čas

- neděle jako den oslavy
OSV – péče o dobré vztahy
OSV – dobrá organizace času,
- modlitba vlastními slovy a modlitba Otče uvolnění-relaxace
MKV – poznávání vlastního
náš
kulturního zakotvení (křesťanské
projevy osobní víry)
- seslání Ducha svatého, Maria a církev
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PROJEKT
„Dar jeden pro druhého“
hodnota daru, být jeden
pro druhého darem, navzájem se
obdarováváme:
- projekt v rámci předmětu
- celoroční projekt s výstupy
prezentovanými v prostoru školy
- projekt pro celou školu
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ROČNÍK: 2
VÝSTUP PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÝ VÝSTUP
Žák je otevřený pro vnímání světa jako
Božího stvoření a člověka, který v něm má
PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU své místo a svůj úkol.
MEZI ZKUŠENOSTÍ
- žák umí vyjádřit radost ze života a je
A DUCHOVNÍM ROZMĚREM pozorný ke světu jako k místu, které má
OSOBNOSTI ŽÁKA
svůj původ a smysl v Bohu
- žák oceňuje místo člověka v řádu stvoření
a jeho výtvory, rozpoznává jejich pozitivní
Porozumění biblickým příběhům i negativní stránku a vnímá nutnost Boží
záchrany
- žák umí reprodukovat biblické příběhy
knihy Genesis a rozlišit v nich některé
situace ve svém životě
Žák je otevřený pro vnímání adventní
doby jako doby přípravy na oslavu
příchodu Ježíše Krista jako Zachránce.
ZCITLIVĚNÍ
- žák má základní vhled nutný k chápání
PRO KŘESŤANSKÉ
symbolů světla a tmy a umí je uvést
SLAVNOSTI A SVÁTKY
do souvislosti se slavením Vánoc
- žák umí popsat vánoční události a spojit je
s Božím jednáním zachraňujícím člověka
- žák formuluje modlitbu Zdrávas Maria
a umí vysvětlit její jednotlivé části
ve vztahu ke svému životu
Žák je otevřený pro vnímání vánočních
událostí jako oslavy Božího jednání, které
zachraňuje člověka.

UČIVO
2.1 Všechno stvořené nám vypráví
o Bohu
- svět jako znamení Boží lásky

MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY
Domov  Člověk a jeho svět: Místo,
kde žijeme
Porovnávání a třídění látek 
Člověk a jeho svět: Rozmanitost
přírody

- místo člověka v řádu stvoření
a nutnost záchrany
- biblický obraz Boha a člověka
podle knihy Genesis
2.2 Bůh k nám mluví

EV – vnímání života jako nejvyšší
hodnoty, vztah člověka a prostředí
Slavení svátků  Člověk a jeho
svět: Lidé a čas

- symbolika světla a tmy
- události Ježíšova narození v Božím plánu
- modlitba Zdrávas Maria
2.3 Bůh k nám přichází

MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (modlitba
a křesťanské slavení Vánoc)
Zvyky a práce lidí v minulosti,
historické důvody pro slavení
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POROZUMĚNÍ PRINCIPŮM
KŘESŤANSKÉ ETIKY

ZCITLIVĚNÍ
PRO KŘESŤANSKÉ
SLAVNOSTI A SVÁTKY

Porozumění symbolické
formě řeči

- žák umí reprodukovat události vztahující se - biblické události vztahující se k Ježíšovu
k Ježíšovu dětství a umí podle nich
dětství
jednoduchým způsobem vysvětlil,
jaký je Ježíš
- žák umí reprodukovat biblické události
- liturgické slavnosti a svátky: Zjevení
a vztáhnout je ke konkrétním slavnostem
Páně, Uvedení Páně do chrámu, Křest
liturgického roku
Páně a Popeleční středa
Žák vysvětluje Velikonoce jako slavnost,
v níž křesťané ve smrti a vzkříšení Ježíše
Krista slaví zachraňující jednání Boha
s člověkem.
- žák umí schematicky popsat vybrané
biblické zázraky, rozeznat v nich Ježíšovo
jednání vybízející k důvěře a vyjadřující
soucit a spojí si je s konkrétními situacemi
ve vlastním životě

Porozumění biblickým příběhům - žák má základní vhled nutný pro chápání
znamení kříže a světla velikonoční svíce
při slavení Velikonoc
- žák umí reprodukovat velikonoční události
a vztáhnout je ke konkrétním slavnostem
liturgického roku

ZNALOST ZÁKLADNÍCH
TEZÍ KŘESŤANSKÉHO
UČENÍ

Žák je otevřený k následování Ježíšova
jednání a jednání jeho učedníků.
- žák umí rozeznat v charakteristice Božího
Ducha toho, který proměňuje, posiluje
a zbavuje strachu

2.4 Ten, který má moc

- Ježíšovy zázraky (utišení bouře,
uzdravení ochrnutého, vzkříšení Jairovy
dcery) a zkušenost strachu, důvěry
a soucitu
- symbolika kříže a velikonoční svíce
- velikonoční události (Vjezd
do Jeruzaléma, Poslední večeře, utrpení,
smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista)
v souvislosti s liturgií Svatého týdne
2.5 Chceme žít jako Ježíš
- Duch svatý jako ten, kdo proměňuje

významných dnů  Člověk a jeho
svět: Lidé a čas

MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (slavení
významných křesťanských svátků)
Projevy soucitu, výchova k empatii
 Jazyk a jazyková komunikace:
Český jazyk a literatura
Porozumění a vyjadřování pocitů
na základě práce s vybranými
biblickými texty  Jazyk a jazyková
komunikace: Český jazyk a literatura
OSV – můj vztah sobě samému,
moje vztahy k druhým lidem
a druhým
MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (křesťanské
slavení Velikonoc)
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Výchova v duchu křesťanské
spirituality

- žák umí vyjmenovat nejdůležitější události - Maria a základy mariánské úcty v liturgii
v životě Marie a vyjádřit k ní přiměřeným
způsobem svůj vztah
- žák je otevřený k tomu být pozorný
- církev jako společenství Božího lidu
k druhým lidem ve slově i v jednání a spojit (podobenství o milosrdném Samařanovi
si tento postoj s příkladem jednání Ježíše
a o rozsévači, hierarchie církve)
a jeho učedníků
- žák formuluje Apoštolské vyznání víry,
rozumí mu jako vyjádření důvěry v Boží
jednání s člověkem, umí napodobit
znamení kříže a umí vysvětlit jeho význam

OSV – pomáhající
a prosociální jednání
MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení

- Apoštolské vyznání víry
a gesto znamení kříže
Možnost pozvání představitele
církve
PROJEKT
„Moje ruce pro druhého“
konkrétní pomáhající
a prosociální jednání
ve třídě, ve škole, v obci:
- projekt v rámci předmětu
- celoroční projekt s výstupy
prezentovanými v prostoru školy
- projekt pro celou školu

Základní a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace
Školní 105, 747 31 Chlebičov
IČ: 71 002 006

ROČNÍK: 3
VÝSTUP PŘEDMĚTU

POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM
PŘÍBĚHŮM
Prohlubování vztahu
mezi zkušeností a duchovním
rozměrem osobnosti žáka

POROZUMĚNÍ PRINCIPŮM
KŘESŤANSKÉ ETIKY

OČEKÁVANÝ VÝSTUP
Žák je otevřený pro vnímání světa
a člověka jako Božího stvoření, které
člověk toužící být větší než Bůh porušuje.
- žák umí reprodukovat události týkající se
štěstí a selhání prvních lidí a získá základní
vhled k pochopení principu hříchu, který
ze strany člověka znamená svobodné
a dobrovolné přerušení vztahu k Bohu
- žák umí interpretovat biblický příběh
Kaina a Ábela a dokáže ho spojit s postoji
člověka, který stojí proti životu
a jehož jednání církev nazývá hřích
- žák umí vysvětlil pojem záchrana
a najít jeho prvky v biblických proroctvích
a v příběhu o Marii
Žák je na základě jednotlivých přikázání
Desatera pozorný vůči rozvoji vlastního
svědomí a je připraven sám se na tomto
procesu podílet.
- žák umí zopakovat biblickou událost,
kdy Mojžíš přijímá Desatero, a rozeznává
v ní Boží jednání, které směřuje
k záchraně člověka
- žák umí interpretovat Desatero jako
Boží jednání s člověkem, které zachraňuje
a ukazuje člověku principy nutné
k prožití šťastného života

UČIVO
3.1 Bůh k nám přichází

MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY
Sebekritika, jednání, které není
možné tolerovat  Člověk a jeho
svět: Lidé kolem nás

- štěstí prvních lidí a selhání prvních lidí
jako jednání, kterým se člověk připravuje
o Boží blízkost
- příběh Kaina a Ábela (Gn 4. kap.) jako
jednání člověka, který si přivlastňuje
Boží roli rozhodovat, hodnotit a soudit
- proroctví (Iz 7,14) a příběh Marie
jako příslib záchrany (L 1 kap.)
3.2 Desatero, cesta ke štěstí

- biblický příběh o Mojžíšovi,
který přijímá Desatero (Dt 5. kap.)
- Desatero jako životní pravidla,
která neomezují, ale osvobozují

OSV – analýza vlastních a cizích
postojů a hodnot a jejich projevů
v chování lidí
EV – náš životní styl (vnímání
života jako nejvyšší hodnoty)
Soužití a chování lidí, právo
a spravedlnost, vlastnictví,
obhajování a dodržování lidských
práv a svobod, význam řádu,
pravidel a zákonů pro fungování
společnosti  Člověk a jeho svět:
Lidé kolem nás
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- žák formuluje jednotlivá přikázání Desatera - jednotlivá přikázání Desatera spojená
a ztotožňuje se s jejich etickými principy
s výchovou k příkladnému jednání
vztaženými na konkrétní situace jeho života k sobě, ke druhým lidem, ke světu
a k Bohu
Žák je na základě Ježíšova příkladu
3.3 Pozvání k hostině
pozorný vůči rozvoji vlastního svědomí,
umí zhodnotit svátost smíření jako pomoc
člověku v situaci mravního selhání a je
POROZUMĚNÍ PRINCIPŮM připraven se na ní podílet.
KŘESŤANSKÉ ETIKY
- žák umí reprodukovat uvedené biblické
- biblické události (příběh o Zacheovi,
události a je otevřený pro obraz dobrého,
o uzdravení ochrnutého a podobenství
otevřeného, velkorysého a milosrdného
o ztraceném synu a milosrdném otci)
Boha
jako příklady naděje v Boží dobrotu
Výchova v duchu křesťanské
a milosrdenství
spirituality
- žák umí jednoduchým způsobem hodnotit - jednání ve shodě se svědomím
své jednání ve shodě se svým svědomím
a výchova svědomí
- žák umí popsat jednotlivé části svátosti
- svátost smíření jako svátost radosti
smíření, umí ji vysvětlit jako křesťanskou
z návratu k Bohu a její části
nabídku pomoci člověku v situaci mravního
selhání a je připravený se na ní podílet
Žák chápe základní souvislosti slavení
3.4 Svátosti, znamení Boží lásky
svátostí a je otevřený k tomu
VÝCHOVA V DUCHU
vědomě se jich účastnit.
KŘESŤANSKÉ SPIRITUALITY - žák umí vyjmenovat a jednoduchým
- svátosti jako nabídka Boží pomoci
způsobem popsat jednotlivé svátosti
člověku v důležitých chvílích jeho života
katolické církve a chápe jejich souvislost
Porozumění symbolické
s životem člověka
formě řeči
- žák má základní vhled nutný pro chápání
- symbolika svátostí (gesta, slova, voda,
znamení důležitých pro pochopení
olej, chléb a víno)
významů jednotlivých svátostí

OSV – lidská práva jako regulativ
vztahů
VDO – schopnost aktivně přijímat
a uplatňovat svá práva a povinnosti,
odpovědnost za své postoje a činy
Životní potřeby, psychohygiena 
Člověk a jeho svět: Člověk
a jeho zdraví

OSV – zdravé a vyrovnané
sebepojetí (sebeúcta), pravda, lež
a předstírání v komunikaci, hledání
pomoci při potížích
VDO – schopnost aktivně přijímat
a uplatňovat svá práva a povinnosti
(výchova ke kritickému myšlení)
Důležité mezníky v životě člověka
 Člověk a jeho svět: Lidé a čas
Slavení svátků  Člověk a jeho
svět: Lidé a čas

MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení
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Žák je pozorný vůči slavení mše svaté
a je připraven vědomě se na tomto slavení
podílet.
- žák umí jednoduchým způsobem
VÝCHOVA V DUCHU
pojmenovat souvislost mezi událostí
KŘESŤANSKÉ SPIRITUALITY Poslední večeře a slavením mše svaté
- žák umí poznat a pojmenovat důležité
součásti liturgického prostoru a umí
vyjmenovat, vysvětlit a rozeznat
jednotlivé části mše svaté
- žák je připravený k prvnímu přijetí
svátosti eucharistie ve společenství rodiny
a farnosti
Žák je otevřený k následování Ježíšova
jednání a jednání jeho učedníků.
ZCITLIVĚNÍ
- žák umí zběžně popsat a chronologicky
PRO KŘESŤANSKÉ
uvést do souvislostí uvedené biblické
SLAVNOSTI A SVÁTKY
události a chápe je jako události, které se
staly základem křesťanské liturgie
- žák umí reprodukovat příběh učedníků
jdoucích do Emauz a je otevřený pro obraz
Znalost základních tezí
Boha, který ve svém Synu provází člověka
křesťanského učení
a proměňuje jej svou přítomností
- žák umí vyjmenovat a charakterizovat
jednotlivé dary Božího ducha a vnímat je
v souvislostech s příklady konkrétního
jednání

3.5 Hostina s Ježíšem
- biblická souvislost slavení mše svaté
- liturgický prostor a části mše svaté

- slavení svátosti eucharistie jako základ
duchovního života

MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení

3.6 Hostina společenství církve
- opakování a systematizování
biblických událostí vztahujících se
k liturgii Svatého týdne
- událost Kristova vzkříšení na příběhu
učedníků jdoucích do Emauz (L 24,1-35)
- dary Božího ducha a příklady
k následování křesťanského jednání

MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (křesťanské
slavení Velikonoc)
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PROJEKT
„Slavnost všedního dne“
obyčejné věci hodné slavení, chvíle,
které se opakují, a přesto jsou
výjimečné, výchova ke zcitlivění
vnímání obyčejných věcí:
- projekt v rámci předmětu
- celoroční projekt s výstupy
prezentovanými v prostoru školy
- projekt pro celou školu
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ROČNÍK: 4
VÝSTUP PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÝ VÝSTUP
Žák umí vyjádřit vlastními slovy, že život
PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU je jako cesta, na které může být
MEZI ZKUŠENOSTÍ
křesťanství orientačním bodem.
A DUCHOVNÍM ROZMĚREM - žák je schopen rozlišit, že konkrétní situace
OSOBNOSTI ŽÁKA
jeho života mohou být přirovnány k cestě
- žák vnímá, že existují různé úhly pohledu
Porozumění symbolické
na svět a že víra je jedním z nich
formě řeči
- žák umí vyjmenovat pořadí knih Nového
zákona a zná názvy evangelií

POROZUMĚNÍ
BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM
Znalost základních tezí
křesťanského učení

ZCITLIVĚNÍ
PRO KŘESŤANSKÉ
SLAVNOSTI A SVÁTKY
Porozumění principům
křesťanské etiky

Žák vnímá souvislost příběhu o cestě
do zaslíbené země s cestou svého života.
- žák umí interpretovat příběh cesty Izraelitů
do zaslíbené země jako příběh cesty
ke svobodě
- žák je otevřený vnímat Boha jako toho,
který zachraňuje a je s člověkem
- žák umí přiřadit vybrané prvky biblické
události k učení církve
Žák vnímá souvislost obrazu cesty
za světlem s cestou svého života k Bohu.
- žák umí rozlišit aktivní a pasivní přístup
k životu, je otevřený k aktivnímu prožívání
přítomnosti a spojuje si jej se vztahem
člověka k Bohu
- žák oceňuje konkrétní příklady lidí, kteří
aktivně orientují svůj život k Bohu a jsou
„světlem pro druhé“

UČIVO
4.1 Jsem na cestě

- život jako cesta
- víra jako jiný úhel pohledu na svět
- Bible jako orientační bod

4.2 Cesta do zaslíbené země
- biblický příběh o Mojžíšovi (Ex 1. až 20.
kap.)
- obraz Boha, který zachraňuje a je
s člověkem
- souvislost biblických událostí (Pascha,
přechod mořem, cesta pouští, zaslíbená
země) s učením církve
4.3 Cesta za světlem
- adventní doba v obraze cesty ke světlu,
aktivní prožívání přítomnosti
- příklady těch, kteří „nesou světlo“
(sv. Lucie, sv. Josef, sv. Maria,
tři mudrci)

MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY
Místní krajina, poloha obce,
dopravní síť  Člověk a jeho svět:
Místo, kde žijeme
VMEGS – místa v blízkém okolí
mající vztah k Evropě (křesťanská
znamení v místní krajině)
MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (výchozí bod
pro postoj tolerance)
Exkurze do místního kostela
Reprodukce složitějšího textu 
Jazyk a jazyková komunikace: Český
jazyk a literatura
VMEGS – kořeny a zdroje evropské
civilizace
MKV – základní znalosti
o různých etnických a kulturních
skupinách (judaismus)
OSV – rozvoj základních rysů
kreativity
Porovnávání literárních textů 
Jazyk a jazyková komunikace: Český
jazyk a literatura
Práce s fotografiemi  Umění
a kultura: Výtvarná výchova
OSV – rozvoj individuálních
dovedností pro kooperaci, pozitivní
myšlení, dovednost navazovat
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ZNALOST ZÁKLADNÍCH
TEZÍ KŘESŤANSKÉHO
UČENÍ
Porozumění principům
křesťanské etiky

- žák umí jednoduše porovnat dva
evangelijní texty a rozumí obrazu o Ježíši
Kristu, Světlu světa, jako výzvě
k aktivnímu přístupu k sobě, k druhým
a k Bohu
Žák získá představu o Božím království,
které ohlašuje Ježíš svým životem a
učením, a uvede ji do souvislosti se svým
životem.
- žák umí schematicky vyjmenovat
jednotlivá blahoslavenství a je otevřený je
vnímat jako osobní program cesty
k Božímu království

- Vánoce jako oslava narození Ježíše,
Světla světa

4.4 Boží království

na druhé a rozvíjet vlastní linku
jejich myšlenky
VMEGS – kořeny a zdroje evropské
civilizace (významné postavy
křesťanství)
Přirovnání, podobenství  Jazyk
a jazyková komunikace: Český jazyk
a literatura

- příslib Božího království (blahoslavenství
podle Mt 5,1-11, jejich význam
a konkrétní požadavky k následování)

- žák umí vysvětlit uvedená podobenství jako - hlásání Božího království (podobenství
obrazné příběhy přibližující Boží království o hořčičném zrnku, o kvasu, o skrytém
a cestu k němu
pokladu, o vzácné perle)
- žák umí interpretovat uvedené příběhy
- znamení Božího království (uzdravení
uzdravení jako výzvy k morální reflexi
slepého, hluchého, nemocného
svých schopností „vidět“, „slyšet“
s ochrnulou rukou)
a „jednat“
Žák vnímá souvislost cesty života, smrti
4.5 Cesta života
a vzkříšení Ježíše Krista s cestou svého
života.

OSV – stanovování osobních cílů
a kroků k jejich dosažení
OSV – dovednosti rozhodování
v eticky problematických situacích
všedního dne (křesťanská morálka)
Reprodukce textu, tvorba vlastního
textu na dané téma  Jazyk
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ZCITLIVĚNÍ
PRO KŘESŤANSKÉ
SLAVNOSTI A SVÁTKY

- žák umí reprodukovat uvedené velikonoční - velikonoční události z pohledu apoštola
události a prostřednictvím postavy apoštola Petra (Ježíšovo proměnění, Poslední
Petra vstoupit do děje
večeře, Petrovo zapření, Petr a Jan

a jazyková komunikace: Český jazyk
a literatura

u hrobu, Ježíš se dává poznat
Porozumění biblickým příběhům

u Galilejského jezera, seslání Ducha
svatého)
- žák umí zopakovat události křížové cesty
- cesta života jako křížová cesta a ti, kteří
a prostřednictvím postav, které Ježíše
se jí účastní
doprovázejí, vstoupit do děje
- žák je v rámci uvedených biblických
- reflexe vlastní víry v souvislosti
událostí schopen jednoduché reflexe vlastní
víry
s velikonočními a svatodušními
událostmi

Žák si je vědom, že cesta jeho života má
4.6 Jako církev na cestě
souvislost s dějinami spásy a že po ní může
jít ve společenství církve, odkud má
možnost čerpat a kam může sám
VÝCHOVA V DUCHU
přispívat.
KŘESŤANSKÉ SPIRITUALITY - žák umí vyjádřit radost z toho, že může
- církev jako dům ze živých kamenů
druhému dávat a sám být obohacen,
a řadí toto jednání k ideálu jednání lidí
Porozumění symbolické
ve společenství církve
formě řeči
- žák umí vyjmenovat části mše svaté a je
- mše svatá
charakterizovat jako prostor setkání Boha
s člověkem a člověka s Bohem

MV – identifikování postojů
a názorů autora v mediovaném
sdělení
OSV – sebeovládání, regulace
vlastního jednání a prožívání
OSV – empatie a pohled na svět
očima druhého

Vnímání a prožívání času z pohledu
křesťanství  Člověk a jeho
svět:Lidé a čas
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- žák se jednoduchým způsobem orientuje
ve střídání času liturgického roku
a příležitostně prožívá jejich rozdílnou
náplň a funkci

- křesťanský rozměr vnímání času,
liturgické doby a významné slavnosti
a svátky

VDO – rozvoj individuálních
dovedností pro kooperaci
MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení (mše svatá)
PROJEKT
„Cesty kolem nás
a v nás“
zeměpisné mapy, mapy vztahů, cesty
do minulosti, cesty do budoucnosti,
cesty ke druhým lidem, život jako
cesta, cesta domů:
- projekt v rámci předmětu
- celoroční projekt s výstupy
prezentovanými v prostoru školy
- projekt pro celou školu
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ROČNÍK: 5
VÝSTUP PŘEDMĚTU

OČEKÁVANÝ VÝSTUP
Žák je otevřený ke vnímání světa v jeho
celistvosti: nejen jako objektu vědeckého
přístupu, ale i jako symbolu krásy, dobra
a transcedence.
PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU - žák je všímavý ke kráse a dokonalosti
MEZI ZKUŠENOSTÍ
Bohem stvořeného světa, ve kterém má
A DUCHOVNÍM ROZMĚREM každý své místo
OSOBNOSTI ŽÁKA

POROZUMĚNÍ
BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM

Prohlubování vztahu
mezi zkušeností a duchovním
rozměrem osobnosti žáka
Ekumenický rozměr křesťanství
a mezináboženský dialog

- žák vnímá a umí vyjádřit radost z toho, že
jedinečnost lidského života je Boží dar, je
otevřený k objevování vlastní jedinečnosti
a je otevřený k respektování jedinečnosti
druhých lidí
- žák umí odpovědět na otázku, kdo napsal
Bibli, jakými jazyky byla napsána, a umí
hledat v Bibli podle biblických odkazů
Žák na základě biblického příběhu
o Abrahamovi vnímá Boha jako toho,
který vybízí k následování, dává příslib
plnosti a zůstává s člověkem.
- žák umí interpretovat příběh Abrahama
jako příklad vnímání výzvy
- žák je otevřený vnímat výzvy, se kterými
se v životě setkává, je otevřený tázat se
a s důvěrou v Boha hledat řešení

UČIVO
5.1 Svět – náš společný dům

- obraz světa jako společného domu,
v němž má každý své místo, křesťanské
základy ekologické výchovy
- jedinečný člověk jako vrchol a součást
Božího stvoření

- Bible jako literární text
5.2 Abraham slyší Boží hlas

MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY
Společný „dům světa“  Člověk
a jeho svět: Lidé kolem nás
Mikrosvět a makrosvět, odpovědnost
lidí za životní prostředí  Člověk
a jeho svět: Rozmanitost přírody
Vývoj písma v dějinách, Bible jako
literární text  Jazyk a jazyková
komunikace: Český jazyk a literatura
EV – kulturní krajina
EV – lidské sídlo, město, vesnice
MKV – tolerantní vztahy
a spolupráce s jinými lidmi
MKV – jedinečnost každého člověka
a jeho individuální zvláštnosti
Reprodukce složitějšího textu 
Jazyk a jazyková komunikace: Český
jazyk a literatura

VMEGS – kořeny a zdroje evropské
civilizace
OSV – pozitivní myšlení (aktivní
(Gn 12. – 22. kap.)
postoj k životu)
MKV – kulturní diference (vnímání
- příběh Abrahama jako příklad člověka,
odlišnosti jako příležitosti
který ve svém životě vnímá konkrétní
k obohacení, nikoli jako zdroj
situace jako výzvy k vyjití a k aktivitě, víra
konfliktu)
v Boha jako opakovaná zkušenost důvěry
- biblický příběh o Abrahamovi
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- žák chápe rozdíl, podobnost i to, co má
společné křesťanství, židovství a islám
a chová se s ohleduplnou pozorností
a tolerancí vůči lidem jinak nábožensky
smýšlejícím
Žák zřetelněji rozlišuje v souvislosti se
slavením Vánoc rozměr vnitřního světa
své osobnosti a projevuje zájem o cvičení
VÝCHOVA V DUCHU
základních prvků rozvoje vnitřního
KŘESŤANSKÉ SPIRITUALITY duchovního světa.
- žák oceňuje potřebu ticha a naslouchání
a na základě výzvy je ochotný dávat
prostor tichu v meditaci a osobní modlitbě
Porozumění biblickým příběhům

- Abraham jako člověk spojující tři světová MKV – nekonfliktní život
náboženství (židovství, křesťanství, islám) v multikulturní společností (základní
údaje o židovství, křesťanství
a islámu)
5.3 Slyším Boží hlas

Datování křesťanského letopočtu 
Člověk a jeho svět: Lidé a čas

- výchova ke ztišení, naslouchání, meditaci
a osobní modlitbě

- žák umí interpretovat příběh Jana Křtitele
- biblická zpráva o životě Jana Křtitele
a vnímá v něm výzvu k nasazení se
(L 1. a 2. kap., Mt 3. a 11. kap.) jako
pro člověka
výzva k osobní angažovanosti
- žák umí zasadit vánoční události do dějin
- vánoční události jako oslava příchodu
lidstva, spojit si je s dějinami spásy a s vizí
Božího království
Božího království, které tady už je, ale ještě
není
Žák je připraven na základě znalosti
5.4 Kdo jsi, Ježíši?
Ježíšových výroků „Já jsem…“
a porozumění symbolům včlenit slavení
svátostí do svého života.

VDO – angažovanost se a být
zainteresovaný na zájmu celku
OSV – cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
Přirovnání, podobenství  Jazyk
a jazyková komunikace: Český jazyk
a literatura
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ZNALOST ZÁKLADNÍCH
TEZÍ KŘESŤANSKÉHO
UČENÍ

Porozumění symbolické
formě řeči

ZCITLIVĚNÍ
PRO KŘESŤANSKÉ
SLAVNOSTI A SVÁTKY
Prohlubování vztahu
mezi zkušeností a duchovním
rozměrem osobnosti žáka

Ekumenický rozměr křesťanství
a mezináboženský dialog

- žák umí vyjmenovat Ježíšovy výroky „Já
- Ježíšovy výroky „Já jsem…“ z Janova
jsem…“ včetně biblických příběhů, které se evangelia a související texty (uzdravení
k nim vztahují
slepého, nasycení zástupu, podobenství

Obrazná řeč  Jazyk a jazyková
komunikace: Český jazyk a literatura

o dobrém pastýři, podobenství o vinici,
vzkříšení Lazara)
- žák rozumí uvedeným symbolům v plných
souvislostech

- symboly: světlo, chléb, dveře, vinný
kmen a ratolesti, cesta

- žák chápe podstatu slavení svátostí a je
připravený začlenit je do svého života

- svátosti jako viditelná znamení
přítomnosti Božího království ve světě

Žák je pozorný vůči základní existenciální 5.5 Já jsem vzkříšení a život
zkušenosti se životem a smrtí, je otevřený
pro jejich náboženskou hloubku
a rozpoznává ji životě druhých lidí
a v liturgii.
- žák je schopen reflexe svého pohledu
- křesťanský pohled na smysl lidského
na lidské utrpení a smrt a spojí si ji
utrpení (sdílení zkušenosti se setkáním
prostřednictvím událostí křížové cesty
se smrtí, křížová cesta spojená
s křesťanským pohledem na smysl lidského
utrpení
s příběhem konce lidského života)

- žák hlouběji chápe průběh velikonoční
liturgie a vnímá poselství symboliky
předmětů a gest s ní spojených

- velikonoční liturgie jako vyjádření
křesťanské naděje ve znamení světla,
slova, vody, chleba a vína

MKV – poznávání vlastního
kulturního zakotvení

Zdůvodnění křesťanského způsobu
slavení Velikonoc  Člověk a jeho
svět: Člověk a čas
Pozdravy v různých světových
jazycích  Jazyk a jazyková
komunikace: Cizí jazyk
OSV – pomáhající a prosociální
chování
OSV – zdravé a vyrovnané
sebepojetí (sdílení zkušenosti
se setkáním s utrpením a smrtí)
MKV – respektování zvláštností
jiných (základní informace o jiných
křesťanských církvích
a o ekumenickém hnutí)
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- žák schematicky chápe základní rozdíly
v učeních různých křesťanských církví a je
k těmto rozdílům tolerantní

- základní informace o ekumenickém
hnutí, o jiných křesťanských církvích
v souvislosti události seslání Ducha
svatého, který sjednocuje a přináší pokoj

Žák vnímá svět včetně jeho
5.6 Církev – náš společný dům
transcendentního rozměru a je připravený
v síle křesťanské naděje převzít svůj podíl
odpovědnosti na spoluvytváření světa,
POROZUMĚNÍ PRINCIPŮM jehož součástí je také církev.
KŘESŤANSKÉ ETIKY
- žák umí interpretovat biblický příběh života - dějiny prvotní církve, život a učení
a učení apoštola Pavla a dát je
apoštola Pavla (Sk 2. – 28. kap.)
Porozumění biblickým příběhům do souvislosti s dějinami prvotní církve

- žák umí objasnit souvislost uvedeného
biblického příběhu se situacemi vzájemné
pomoci v dnešním světě a pozitivně
oceňuje prosociální jednání
- žák je připraven zasazovat se v síle
křesťanské naděje svým jednáním za lepší
svět

- misie, situace solidarity

Společný „dům světa“  Člověk
a jeho svět: Lidé kolem nás
Práce s obrazem  Umění
a kultura: Výtvarná výchova
VMEGS – kořeny a zdroje evropské
civilizace (dějiny prvotní církve jako
součást evropské tradice)
MKV – udržovat tolerantní vztahy
a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi
OSV – empatie, respektování,
podpora, pomoc
EV – náš životní styl (angažovanost
v ochraně životního prostředí)

- křesťanská naděje při dotváření světa, Možnost zapojení se do projektu
Papežského misijního díla
výzva k angažovanosti jako výraz touhy
po lepším světě

Mariánská poutní místa v regionu
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PROJEKT
„Náš společný dům“
třída, škola, obec, region, Evropa
jako společný dům, aktivity
podporující odpovědnost
za společný prostor, plán domu:
- projekt v rámci předmětu
- celoroční projekt s výstupy
prezentovanými v prostoru školy
- projekt pro celou školu

