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Charakteristika vyučovacího předmětu: 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Cíl  

Formou nepovinného předmětu seznamuje žáky se základy křesťanství v souvislosti 

se středoevropskou tradicí a kulturou. 

Obsahové vymezení  

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. 

Prostorové vymezení  

Výuka probíhá v učebně.  

Výuka dále probíhá i mimo budovu školy.  

Časové vymezení 

1 hodina týdně 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Metody práce se užívají podle charakteru učiva – samostatná práce, skupinové 

vyučování, kolektivní práce, referáty, práce na projektech a jejich prezentaci.  

Ve vyučovacím předmětu Náboženství nabízíme tyto výchovné a vzdělávací 
postupy, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: 
 
Kompetence k učení 

- 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 

- 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 

- zabýváme se etickým rozměrem života žáků  
 

Kompetence komunikativní 
- prohlubujeme porozumění různým typům textů zejména v oblasti textů 

poetických, obrazných a náboženských ve srovnání s jinými typy textů 
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- 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 

 
Kompetence k řešení problémů 

- poskytujeme dostatek obsahů, ve kterých se žáci učí reflektovat problémové 
situace, přemýšlet o jejich příčinách a promýšlet a plánovat vlastní způsob 
řešení s důrazem na etický přístup k druhým lidem a k životnímu prostředí 

- volbou vhodných metod – zejména diskuse a filosofického kladení otázek –  
a preferováním otevřeným forem výuky vedeme žáky ke kritickému myšlení, 
ke schopnosti dělat uvážlivá rozhodnutí s náležitými argumenty, s vědomím 
zodpovědnosti a se zřetelem k hodnocení výsledků 

- vedeme žáky k tomu, aby hledali kritéria pro volbu řešení problémů a dokázali 
návrhy svých řešení zdůvodnit s pozorností vůči učení církve 

- upozorňujeme žáky na možnost vzniku konfliktů v oblasti jiné náboženské 
příslušnosti nebo příslušnosti k jiným křesťanským konfesím nebo k většinové 
ateistické společnosti- 

- vedeme je k předcházení konfliktů a řešení problémů zejména poznáním 
vlastních tradic a porozuměním postojů jinak světonázorově nebo nábožensky 
smýšlejících lidí 

 
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 
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- 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  židovskokřesťanské tradice, o něž se opírá 

kodex základních lidských práv (viz Listina základních práv a svobod)  
- 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  

 
Kompetence pracovní 

- rozvíjíme zdravý postoj žáků vůči požadavkům na výkon ze strany současné 
společnost 

- 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 

 
Pravidla hodnocení žáků 

Východiska 

- aktivní přístup žáka k probíranému tématu 

- respektování pokynů učitele a plnění zadaných úkolů 

- samostatnost při práci/schopnost spolupracovat ve dvojici/skupině 

- teoretické znalosti 

Způsoby 

Známkou vycházející z klasifikační stupnice 1 – 5, známka bývá doplněna ústním 

slovním zhodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 
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Charakteristika vyučovacího předmětu: 

ZÁKLADY ROBOTIKY  

Cíl  

Robotika je rychle se rozvíjející obor. Jedním z cenných nástrojů pro podporu 
výuky je počítačově řízený model LEGO WeDo 2.0 a LEGO Mindstorms, který lze 
významnou měrou využít k účinnému vzdělávání mladé generace v tomto odvětví. 
 
Sady představují ukázku nejnovější robotové techniky. Kombinuje inteligentní kostku 
s mikropočítačovým mozkem, důmyslné senzory a základní programový software.  
 

Obsahové vymezení  

Žáci v týmech navrhnou a realizují jednoduchého autonomního mobilního robota ze 
stavebnic LEGO Mindstorms a LEGO WeDo 2.0 schopného splnit zadané úlohy. 
Vyvrcholením předmětu je závěrečná soutěž robotů v níž vyhraje ten 
nejlepší a nejrychlejší. Tento předmět se záměrně odlišuje od standardních 
předmětů, protože má spíše sloužit jako motivační aperitiv. 
 

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova: 

Osobnostní rozvoj:  

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Sociální rozvoj:  

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

 

Prolínání předmětů 

Praktické činnosti, Přírodopis, Fyzika, Chemie  

 

Prostorové vymezení  

Výuka probíhá v odborné učebně žákovská dílna, případně v kmenových učebnách.  

Časové vymezení 

1 hodina týdně 

Upřednostňované formy: 

Vyučovací hodina ve třídě, nebo práce na projektech různé délky trvání. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Metody práce se užívají podle charakteru učiva – samostatná práce, skupinové 

vyučování, kolektivní práce, referáty, práce na projektech a jejich prezentaci.  
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V základech robotiky klademe důraz na následující kompetence: 

Kompetence k učení 

- na začátku hodiny zařazujeme motivační aktivity 

- klademe otevřené otázky a povzbuzujeme žáky, aby se hodně ptali 

(oceňujeme otázky stejně jako odpovědi) 

- látku prezentujeme a uchopujeme z různých úhlů 

Kompetence k řešení problémů 

- podporujeme žáky i v případě dílčích neúspěchů, hodnotíme kladně i malé 

pokroky při zdolávání problémových úkolů 

Kompetence komunikativní 

- dohlížíme nad dodržováním zásad etiky komunikace 

- do výuky zařazujeme aktivity, které přímo vedou k vhodné argumentaci a 

obhajování svého názoru 

- učíme žáky aktivnímu naslouchání, jež je v hodinách zdaleka nejužívanější 

komunikační dovedností 

- při hodinách zařazujeme verbální i neverbální formy komunikace  

- žáky vedeme k sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků 

Kompetence sociální a personální 

- dostatek času věnujeme na reflexi dokončených aktivit 

- umožňujeme žákům podílet se na tvorbě estetického prostředí v prostorách 

školy 

Kompetence občanská 

- seznamujeme žáky s kulturním a společenským děním (v našem městě, v ČR 

i ve světě) 

- navštěvujeme galerie, muzea, popř. i komentované prohlídky a komponované 

pořady připravované k jednotlivým výstavám 

- učíme žáky vážit si své práce a práce druhých 

Kompetence pracovní 

- učíme žáky pracovat podle předem stanovených kritérií, dodržovat zadání 

aktivit a termíny jejich dokončení 

- vedeme žáky ke správným způsobům užití různých materiálů, nástrojů 

Pravidla hodnocení žáků 

Východiska 

Hodnocení vychází z předpokladu, že každý jedinec má svůj osobitý projev, kterým 

zachycuje skutečnost a své vnitřní prožitky. 

- aktivní přístup žáka k práci 

- materiální příprava na hodinu 
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- respektování pokynů učitele a plnění zadaných postupů práce 

- samostatnost při práci 

- dovednosti a originalita 

- teoretické znalosti 

- individuální hodnocení 

Způsoby 

Známkou vycházející z klasifikační stupnice 1 – 5, známka bývá doplněna ústním 

slovním zhodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


