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Základní materiál: Osnovy k v˘uce náboÏenské v˘chovy ﬁímskokatolické církve v 1.–9. roãníku Z·
V˘uka v roãnících

Metodika

Pracovní listy

Uãebnice

1. roã.

MURO≈OVÁ, E., BARÁNKOVÁ, H.: Jsem s tebou.
Metodika k pracovním listÛm
pro 1. tﬁídu Z·. Brno:
Kartuziánské nakladatelství,
2003.

FUKALOVÁ, I., MURO≈OVÁ, E.: Jsem s tebou.
Pracovní listy pro 1. tﬁídu Z·.
Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003.

KA≈A, J.:
BÛh mû má rád.
Praha: Portál 1996.

PLAâKOVÁ, J., MURO≈OVÁ, E., BARÁNKOVÁ, H.:
Poznáváme BoÏí lásku.
Metodika k pracovním listÛm
pro 2. tﬁídu Z·. Brno:
Kartuziánské nakladatelství,
2003.

FUKALOVÁ, I. a kol.:
Poznáváme BoÏí lásku.
Pracovní listy pro 2. tﬁídu Z·.
Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003.

spojené
roãníky

2. roã.

3. roã.

samostatnû

·PAâKOVÁ, M., MLÉâKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, L.:
BÛh k nám pﬁichází.
Metodika k pracovním listÛm
pro 3. tﬁídu Z·. Olomouc:
Matice cyrilometodûjská, 1996.

·PAâKOVÁ, M., MLÉâKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, L.:
BÛh k nám pﬁichází.
Pracovní listy pro 3. tﬁídu Z·.
Olomouc: Matice cyrilometodûjská, 1996.

·PAâKOVÁ, M.,
MLÉâKOVÁ, M.,
SVOBODOVÁ, L.:
BÛh k nám pﬁichází.
Praha: Portál 1996.

4. roã.

spojené
roãníky

MURO≈OVÁ, E.:
S tebou na cestû.
Metodika k pracovním listÛm
pro 4. tﬁídu Z·. Brno:
Kartuziánské nakladatelství,
2003.

MARKOVÁ, K., MURO≈OVÁ, E.: S tebou na cestû.
Pracovní listy pro 4. tﬁídu Z·.
Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003.

FINGER, A.:
BÛh nás vede.
Praha: Portál, 1991.

MURO≈OVÁ, E.: Spoleãnû
vytváﬁíme BoÏí království.
Metodika k pracovním listÛm
pro 5. tﬁídu Z·. Brno:
Kartuziánské nakladatelství,
2003.

MARKOVÁ, K., MURO≈OVÁ, E. Spoleãnû vytváﬁíme
BoÏí království. Pracovní listy
pro 5. tﬁídu Z·. Brno:
Kartuziánské nakladatelství,
2003.

FINGER, A.:
BÛh nás volá.
Praha: Portál, 1991.

MURO≈OVÁ, E.: Spoleãnû
objevujeme víru. Metodika
pro 6. tﬁídu Z·. Brno:
Kartuziánské nakladatelství,
2004.
NOVÁKOVÁ, C.: Spoleãnû
objevujeme víru. Komentáﬁ
k uãebnici náboÏenství
pro 6. roãník. Olomouc:
Matice cyrilometodûjská, 1992.

Jsou souãástí metodiky.

SCHARER, M.:
Spoleãnû
objevujeme víru.
Praha: Portál, 1991.

MURO≈OVÁ, E.: Rosteme ve
Jsou souãástí metodiky.
víﬁe. Metodika pro 7. tﬁídu Z·.
Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2006.
MUCHOVÁ, L., PINTÍ¤, A.:
Rosteme ve víﬁe. Komentáﬁ
k uãebnici náboÏenství
pro 8. roãník. âeská Budûjovice:
Setkání, 1994.

ZISLER, K. a kol.:
Rosteme ve víﬁe.
Praha: Portál, 1993.

MUCHOVÁ, L., MURO≈OVÁ, E.: Utváﬁet Ïivot. Metodika
pro 8. tﬁídu Z·. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2009.
NOVÁKOVÁ, C.:
Utváﬁet Ïivot. Komentáﬁ
k uãebnici náboÏenství pro
8. roãník. Nepublikováno.

FEINER, F.,
SCHRETTLE, A.:
Utváﬁet Ïivot.
Praha: Portál, 1992.

5. roã.

6. roã.

spojené
roãníky

7. roã.

8. roã.

samostatnû

9. roã.

samostatnû

Jsou souãástí metodiky.

MÜLLER, F. N.,
ZISLER, K.:
Vûﬁit a Ïít.
Praha: Portál, 1995.
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VáÏené kolegynû a kolegové,
jsme rády, Ïe vám mÛÏeme nabídnout dal‰í z ﬁady materiálÛ pro v˘uku náboÏenské v˘chovy. Jsou
pokraãováním ﬁady metodik a pracovních listÛ, která se skládá z materiálÛ pro 1. tﬁídu Z· „Jsem s tebou“,
pro 2. tﬁídu Z· „Poznáváme BoÏí lásku“, pro 3. tﬁídu Z· „BÛh k nám pﬁichází“ (Olomouc, M. ·paãková, M.
Mléãková, L. Svobodová), pro 4. tﬁídu Z· „S tebou na cestû“, pro 5. tﬁídu Z· „Spoleãnû vytváﬁíme BoÏí
království“, pro 6. tﬁídu Z· „Spoleãnû objevujeme víru“ a pro 7. tﬁídu Z· „Rosteme ve víﬁe“.
Tyto materiály sv˘mi cíli a zpÛsobem práce odpovídají „Osnovám k v˘uce náboÏenské v˘chovy
ﬁímskokatolické církve v 1.–9. roãníku Z·“ schválen˘m âeskou biskupskou konferencí a M·MT v roce 2003
a jsou pomÛckou pro v˘uku v rámci ‰kolních vzdûlávacích programÛ.
Materiály pro první i druh˘ stupeÀ tak vytváﬁejí od devadesát˘ch let první metodick˘ celek, kter˘ umoÏÀuje
systematicky vyuãovat náboÏenskou v˘chovu na základních ‰kolách po jednotliv˘ch roãnících, pﬁíp. ve
spojen˘ch skupinách. Ve snaze oddûlit v˘uku náboÏenství od katechetické práce nejen teoreticky, ale také
prakticky, vznikl také paralelnû k dosavadní tﬁetí tﬁídû „BÛh k nám pﬁichází“ materiál „Dnes budu Tv˘m
hostem“, kter˘ usiluje o oddûlení pﬁípravy dûtí mlad‰ího ‰kolního vûku ke svátosti smíﬁení a svátosti eucharistie
a místo do prostoru ‰koly ji umisÈuje do prostﬁedí rodiny a farnosti.
Systém zahrnuje následující materiály a moÏnosti v˘uky spojen˘ch roãníkÛ (viz tabulka s. 4).

Jak se v materiálech pro osm˘ roãník orientovat
Vzhledem k tomu, Ïe práce se star‰ími dûtmi je obsahem i formou v˘uky nároãná, snaÏili jsme se vytvoﬁit
materiály co nejrÛznorodûj‰í. Skládají se podobnû jako pﬁedchozí materiály pro druh˘ stupeÀ z metodiky
urãené vyuãujícímu a z materiálÛ urãen˘ch dûtem. Materiály urãené dûtem jsou vloÏeny vÏdy za metodick˘m
popisem jednotliv˘ch setkání. Jsou to pracovní listy, pﬁehledy systematizující uãivo, reprodukce fotografií,
barevn˘ch obrazÛ a pracovní listy s biblick˘mi a literárními texty. V‰e je vloÏeno do sloÏky s krouÏkovou
vazbou tak, abyste si jednotlivé listy mohli vytáhnout a kopírovat, pﬁíp. si mohli jako pﬁípravu na setkání
vzít pouze urãité listy metodické pﬁíruãky. Materiály urãené dûtem mÛÏete mnoÏit podle vlastního uváÏení.
KrouÏková vazba vám také umoÏní vloÏit si k probíran˘m tématÛm tzv. „eurosloÏku“ a vkládat do ní vlastní
nápady a pomÛcky. Zakoupením materiálÛ získáte pro sebe i pro dûti, které vyuãujete, základní vybavení
na cel˘ ‰kolní rok i na pﬁí‰tí léta.
Dal‰ími pomÛckami jsou pro kaÏdé dítû se‰it a uãebnice: se‰it nejlépe formátu A4, aby se do nûj pracovní
listy nebo texty daly snadno nalepovat, a uãebnice náboÏenství pro 8. tﬁídu „Utváﬁet Ïivot“, která v‰ak mÛÏe
b˘t pouze pﬁíleÏitostnû k dispozici v uãebnû. Vzory zápisÛ do se‰itÛ a moÏnosti práce s uãebnicí jsou souãástí
metodického popisu jednotliv˘ch setkání.
Vzhledem ke koncepci roãníku se mÛÏe stát, Ïe témata v uãebnicích nebudou shodná s tématy metodiky
a pﬁi v˘uce budete uãebnicí listovat, nûkteré stránky vynechávat a pak se k nim opût vracet. V tomto pﬁípadû
se orientujte podle dÛleÏitosti pedagogick˘ch dokumentÛ, tj. na prvním místû je pﬁedmûtová osnova va‰eho
‰kolního vzdûlávacího programu vycházející z osnov, v nichÏ najdete témata, cíle a obsahy uãiva vãetnû
mezipﬁedmûtov˘ch vazeb.
Na rozdíl od materiálÛ pro první stupeÀ Z· je tento materiál obsáhlej‰í a rÛznorodûj‰í. Téma zpracované
v rámci setkání není scénáﬁem hodiny, kter˘ by se dal pouÏít jako jeden souvisl˘ vyuãovací postup, ale obsahuje
co nej‰ir‰í nabídku metodick˘ch postupÛ smûﬁujících ke stanovenému cíli. I kdyÏ je téma zpracováno jako
jeden celek, jedná se o nabídku moÏností a necháváme na vás, jakou cestu k cíli vyberete podle dispozic dûtí,
podmínek k v˘uce i podle toho, co vám vyhovuje. Uãivo doporuãujeme vybírat tak, abyste radûji vynechali
tematick˘ celek, neÏ probrali kaÏd˘ jen ãásteãnû.
Text je tﬁeba pozornû proãíst, vzhledem k dispozici dûtí a va‰im moÏnostem si z nûj pro svou hodinu vybrat,
pﬁíp. upravit a doplnit pouze ty metodické postupy, které vyhovují va‰í situaci. Tematické celky mÛÏete
vynechávat nebo probírat v jiném poﬁadí. V tomto pﬁípadû doporuãujeme volit „liturgickou ﬁadu“, tedy
tematické celky (8.1), 8.3 a 8.5, (8.7) nebo „naukovou ﬁadu“, tedy tematické celky (8.1), 8.2, 8.4, 8.6, (8.7).
Dbejte také na to, aby byl tematick˘ celek vyuãován jako jeden nerozdûlen˘ celek a byla tak zachována jeho
obsahová a my‰lenková souvislost.

–5–
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Pro lep‰í orientaci jsou proto jednotlivá setkání rozdûlena do ãtyﬁ ãástí: úvod, vlastní téma, závûr a zápis
do se‰itu. V rámci prvních dvou ãástí pak najdete v˘raznûji oznaãené celky s formulacemi dílãích cílÛ
a nabídkou rÛzn˘ch metodick˘ch postupÛ, které k tomuto cíli smûﬁují. V zápise do se‰itu je uãivo shrnuto
do nûkolika v˘stiÏn˘ch vût, aby bylo dûtem srozumitelné.
Pﬁednost je dávána motivaci, rozvíjení samostatného my‰lení, diskusi, spoleãné práci a vytváﬁení
a prohlubování vztahÛ ve skupinû.

Obsahy a cíle
Teologick˘m zámûrem v˘bûru uãiva osmého roãníku je prohloubit pﬁikázání Desatera v souvislosti s vlastní
zku‰eností a aktuálními problémy spoleãnosti, rozpoznat jeho kﬁesÈanské naplnûní, tedy rozpoznat BoÏí
království jako skuteãnost, která dává smysl kﬁesÈanskému úsilí o mravnost.
Druh˘m – antropologick˘m – zámûrem v˘bûru uãiva je, Ïe se dûti mají uãit stát pﬁed Bohem
s pozitivními i negativními stránkami vlastní osobnosti, aby objevily Boha, kter˘ uzdravuje. Mají prohloubit
citlivost vlastního svûdomí, b˘t pﬁipraveny proÏívat hodnotu BoÏího odpu‰tûní a smíﬁení, poznat principy
kﬁesÈanské mravnosti a b˘t motivovány k jejich uskuteãÀování. Je to dÛleÏit˘ krok v rozvíjení jejich lidské
a kﬁesÈanské identity.

NA KONCI TOHOTO ·KOLNÍHO ROKU ÎÁCI MAJÍ:
Vidût Desatero a jeho kﬁesÈanské naplnûní: BoÏí království jako pﬁíslib, kter˘ dává smysl kﬁesÈanskému
úsilí o mravnost.
Prom˘‰let pozitivní a negativní stránky své osobnosti pﬁed Bohem, vnímat BoÏí uzdravující pÛsobení
a oceÀovat hodnotu BoÏí obûti a smíﬁení.
Projevovat citlivost svého svûdomí, znát a rozumût principÛm kﬁesÈanské mravnosti a b˘t motivováni
k jejich uskuteãÀování.

Fota: P. Kuník

Roãníkov˘m symbolem je znamení spirály, znamení Ïivotní cesty, která má cíl, tedy i motivaci k jednání.
Dal‰ími vyjádﬁeními roãníkového symbolu mÛÏe b˘t hvûzda, znamení nadûje, nebo duha, znamení smlouvy
mezi Bohem a ãlovûkem. Klíãov˘mi slovy pro vyjádﬁení roãníkového tématu, cíle a roãníkového symbolu je
biblick˘ text: „Hle, pﬁíbytek BoÏí uprostﬁed lidí, BÛh bude pﬁeb˘vat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám
jejich BÛh bude s nimi, a setﬁe jim kaÏdou slzu z oãí. A smrti jiÏ nebude, ani Ïalu, ani náﬁku, ani bolesti uÏ
nebude – neboÈ co bylo, pominulo.“ Zj 21,3–4
–6–
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Uãivo je rozdûleno podle liturgického roku do sedmi tematick˘ch celkÛ:

T¤ETÍ
NAUKOV¯ BLOK
8.6 Pﬁijmout
zodpovûdnost

8.7 DÛvûﬁovat
v budoucnost

POSTNÍ DOBA
A VELIKONOCE
8.5 Obklopeni
láskou

8.1 V zrcadle
/ Pohledy vzhÛru
/ Nov˘ pohled

PRVNÍ
NAUKOV¯ BLOK
8.2 Vnitﬁní kompas

DRUH¯
NAUKOV¯ BLOK
8.4 Svobodn˘
Ïivot s Bohem

ADVENT
A VÁNOCE
8.3 Budoucnost
jiÏ zaãala / Pﬁipravme
cestu Pánu

Tematick˘ celek 8.1: V ZRCADLE / POHLEDY VZHÒRU / NOV¯ POHLED
– v˘chova ke schopnosti rozumût sám sobû a realisticky hodnotit své jednání, napûtí mezi potﬁebou b˘t
originální a neli‰it se, potﬁeba hledat a mít Ïivotní vzory, vzory podle pﬁedstav médií a náboÏenské
vzory, JeÏí‰ Kristus jako vzor, pochopení a aktualizace JeÏí‰ova jednání, v˘zva k následování
pﬁiná‰ející nov˘ pohled na svût a ãlovûka, vûdomé nasazení se pro dobro jako jádro kﬁesÈanské
mravnosti a jako v˘zva k pﬁekraãování hranic pro dobro a pro vûrnost ideálu, formulovaná JeÏí‰ov˘m
uãením a Ïivotem – blahoslavenství, podobenství o BoÏím království, podobenství o milosrdném
Samaritánovi
Tematick˘ celek 8.2: VNIT¤NÍ KOMPAS
– pﬁirozené základy mravního rozhodování, v˘voj a v˘chova svûdomí, v˘voj mravního úsudku (Jean
Piaget, Lawrence Kohlberg nebo Fritz Oser), v˘chova ke zodpovûdnosti vÛãi sobû, druh˘m lidem
a Bohu a také vÛãi dÛsledkÛm vlastního jednání, mravní rozhodnutí jako vyjádﬁení kﬁesÈanského
postoje
Tematick˘ celek 8.3: BUDOUCNOST JIÎ ZAâALA / P¤IPRAVME CESTU PÁNU
– adventní a vánoãní doba jako doba smíﬁení a pokoje, kter˘ má pro kﬁesÈany konkrétní podobu narození
JeÏí‰e Krista, souÏití orientované na porozumûní, ohleduplnost a solidaritu, BoÏí království „jiÏ ano
– je‰tû ne“ ve svûtû konfliktÛ, válek, bídy a utrpení, osobní setkání s Kristem vstupujícím do vnitﬁních
konfliktÛ ãlovûka, aby mu pﬁinesl odpu‰tûní a pokoj, kter˘ se mÛÏe stát motivací k zasazování se o mír
a sociální spravedlnost
–7–
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Tematick˘ celek 8.4: SVOBODN¯ ÎIVOT S BOHEM
– svoboda ve svûtle pﬁirozené morálky, Desatero v konfrontaci se starovûk˘mi zákoníky a Listinou
základních práv a svobod, Desatero z pohledu autonomního svûdomí a aktuálních problémÛ spoleãnosti,
Desatero jako v˘zva k láskyplnému rozhodování se ve prospûch Ïivota a dobra, první pﬁikázání: pojetí
víry v souãasném svûtû, druhé pﬁikázání: novodobé zpÛsoby zneuÏívání BoÏího jména, tﬁetí pﬁikázání:
hodnota ãasu, efektivní vyuÏívání volného ãasu, v˘chova ke slavení, v˘znamné svátky svûtov˘ch
náboÏenství, slavení Ïidovského svátku ‰abat, v˘znam slavení nedûle pro kﬁesÈany, modlitba jako prostor
svobodné komunikace
Tematick˘ celek 8.5: OBKLOPENI LÁSKOU
– postní a velikonoãní doba jako doba pﬁem˘‰lení o vinû a odpu‰tûní, zacházení s vlastní vinou, vina
a odpu‰tûní ve svûtle pﬁirozené morálky, kﬁesÈansk˘ pohled na vinu a odpu‰tûní, svátost smíﬁení jako
obnovení Ïivého vztahu k lidem a ke Kristu, dûdiãná vina, podstata svátosti kﬁtu, Kristova smírná obûÈ,
Kristus – Vykupitel ãlovûka
Tematick˘ celek 8.6: P¤IJMOUT ZODPOVùDNOST
– pokraãování tematického celku 8.4, zacházení s konflikty, zásady vzájemného souÏití formulované
ve ãtvrtém aÏ desátém pﬁikázání Desatera zasazené do konkrétní situace dûtí
Tematick˘ celek 8.7: DÒVù¤OVAT V BUDOUCNOST
– pozitivní a negativní vize budoucnosti, víra v ideál BoÏího království, eschatologická nadûje na „nové nebe
a novou zemi“, ráj a „nov˘ Jeruzalém“, „sen“ o BoÏím království, které je díky láskyplné obûti JeÏí‰e Krista
dovr‰eno a je pro kﬁesÈany v˘zvou, aby sv˘m Ïivotem toto království zpﬁítomÀovali ve svûtû

Zaﬁazení nov˘ch didaktick˘ch zpÛsobÛ práce
Vzhledem k úrovni psychického v˘voje, díky nûmuÏ dûti v tomto vûku jiÏ disponují rozvinut˘m abstraktnû-logick˘m my‰lením, zaﬁazujeme na nûkolika místech této metodiky diskuse ãi dialogy o pﬁíbûzích s morální
tematikou. Jednak tím chceme vyjít vstﬁíc oblibû diskusí, v nichÏ si mohou ujasÀovat své názory a vyuÏívat
pﬁitom nedávno nabyt˘ch my‰lenkov˘ch dovedností, která u dûtí v tomto vûku urãitû pﬁevaÏuje nad ochotou
vyslechnout si uãitelsk˘ v˘klad, jednak jim tím chceme dát dÛleÏitou pﬁíleÏitost, aby daly do souvislosti své
rozumové schopnosti a kﬁesÈanskou víru.
Metodicky pﬁitom vycházíme ze zpÛsobu práce „filosofie pro Ïivot“, kter˘ vyuÏívá k prohloubení dialogu
pﬁedev‰ím kategorií neformální logiky, ale téÏ dal‰ích filosofick˘ch oblastí jako je etika, estetika, metafyzika
atd. Není moÏné na tomto místû objasnit v‰echna teoretická v˘chodiska této metody, uvádíme proto pouze
pﬁehled otázek, které obecnû umoÏÀují prohloubení dialogu. Uãitelé tak dostanou moÏnost tûchto otázek
pouÏívat v ‰ir‰í míﬁe a rozumût i oblastem, které tím do dialogu skupiny vãleÀují:
Otázky smûﬁující ke vzájemnému porozumûní:
• MÛÏe‰ svou otázku upﬁesnit?
• MÛÏe‰ upﬁesnit, o ãem mluví‰, a opakovat, co o tom ﬁíká‰?
• Co je pﬁedmûtem na‰í diskuse? Co jsme k tomu aÏ dosud ﬁekli?
• MÛÏe nûkdo pomoci Pavlovi lépe osvûtlit jeho otázku?
• Co tím myslí‰, kdyÏ ﬁíká‰...?
• Je to pﬁesnû to, co jsi chtûl ﬁíci?
• Jsou synonyma, která by nám mohla pomoci lépe pochopit to, o ãem mluvíme?
Otázky smûﬁující k pﬁesnûj‰ím definicím abstraktních pojmÛ:
• Lze rozdûlit tento problém, o kterém mluvíme, na nûkolik ãástí?
• Je moÏné vyjádﬁit tuto my‰lenku jin˘mi slovy?
• Oba dva pouÏíváte rÛzná slova, neﬁíkáte ale jedno a totéÏ?
• Dal by se tento problém rozdûlit na víc ãástí? (Anal˘za pojmu)
• Mohou spolu tyto dva problémy nûjak souviset?
• Nemají v‰echny ty vûci, na které ukázali Adam, Va‰ek a Eva, nûco spoleãného?
–8–
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• MÛÏeme se pokusit o definici tohoto pojmu? Této my‰lenky?
• Co je to podstatné, co z této vûci dûlá tuto a Ïádnou jinou, na rozdíl od jin˘ch vûcí?
• âím se tato my‰lenka Petra li‰í od my‰lenky Jardy?
Otázky smûﬁující k tomu, aby dûti vyslovovaly logické soudy:
• Obrátíme-li vûtu, kterou jsi právû ﬁekl, bude je‰tû pravdivá?
• Mají tyto dvû vûty stejn˘ podmût?
• Co tvoje otázka pﬁedpokládá?
• Platí to, co jsi právû ﬁekl, opravdu vÏdy a ve v‰ech pﬁípadech? Nebo jenom nûkdy? Nebo jenom
pro nûkoho?
• Mohli bychom najít v‰echny podmínky, za kter˘ch to, co ﬁíká‰, opravdu platí? Nena‰li bychom nûjaké
podmínky, za kter˘ch to neplatí? (Tato otázka se nám bude hodit, aÏ budeme zkoumat etické otázky,
ale i jindy.)
• Proã jsi to ﬁekl? Proã si to myslí‰?
• Jak˘mi dÛvody mÛÏeme podepﬁít toto tvrzení?
• Je to správn˘ dÛvod?
• Je to dostateãn˘ dÛvod?
• Je to pravdiv˘ dÛvod?
• Uznáme-li Aniãky stanovisko za pﬁijatelné, jaké to bude mít následky?
• Jak˘ by byl svût, kdyby v‰ichni lidé pﬁijali za své tuto tvoji my‰lenku?
• Jak˘ závûr mÛÏeme udûlat z toho, co ﬁíká Klárka?
• Nevyluãují se tyto dvû my‰lenky navzájem?
Otázky smûﬁující k tomu, aby dûti snáze formulovaly závûry ze sv˘ch soudÛ:
• MÛÏe nám nûkdo ﬁíct, jak jsme do‰li k tomuto závûru?
• MÛÏe nûkdo ﬁíci pﬁíklad na podporu této hypotézy?
• MÛÏe nûkdo pomoci Aniãce vysvûtlit její pﬁíklad?
• Je moÏné tuto hypotézu ovûﬁit?
• MÛÏe‰ najít pﬁíklad, kter˘ by tuto hypotézu potvrdil?
• Existuje pﬁípad, kter˘ uvádí na‰í hypotézu v pochybnost?
• A kdybychom vzali tento názor jako jednu z moÏností, co by to pﬁedpokládalo?
• Má-li jeden z vás pravdu, znamená to, Ïe se druh˘ m˘lí?
• Existuje je‰tû jiné ﬁe‰ení, které jsme nevzali v úvahu?
BliÏ‰í charakteristiky témat, teologická a antropologická v˘chodiska a srovnání s minul˘mi roãníky
jsou uvedeny u jednotliv˘ch tematick˘ch celkÛ. V úvodu kaÏdého setkání rovnûÏ najdete pojmenovány
vazby na vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata stanovená Rámcov˘m vzdûlávacím programem
pro základní vzdûlávání.

Za nelítostné teologické pﬁipomínky dûkujeme Mgr. ThLic. Walerianovi Bugelovi, dr.
a za precizní jazykovou úpravu Mgr. Barboﬁe Vavreãkové.
Zvlá‰tní vdûãnost vyjadﬁujeme také sestﬁe Consilii Novákové, která se tematikou uãiva pro osm˘
roãník osvícen˘m, citliv˘m a pedagogicky fundovan˘m zpÛsobem zab˘vala a nejen to – sv˘m
pÛsobením zejména v dobû totality se v˘znamnû podílela na vytvoﬁení základÛ
pro souãasnou v˘uku pﬁedmûtu náboÏenství.

Pﬁejeme vám hodnû radosti ze stﬁípkÛ BoÏího království, které tady uÏ je, ale je‰tû není, a dÛvûru
v budoucnost, ve které BÛh s námi doplní to, co nebylo zde na zemi v na‰ich silách.

Mgr. Eva MuroÀová
doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.
Mgr. Karolína Marková
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