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Téma:  Kresťanské posolstvo ľudskosti

Ročník: Deviaty

Ciele vyučovacej hodiny

Kognitívny: na základe legendy o sv. Krištofovi opísať, ako môže byť 

kresťan                                                                                                   nositeľom 

Krista, porozprávať sa o mojom a vašom posolstve, čiže kresťana 

v tomto svete 

Afektívny:  Vnímať potrebu kresťanstva ako nositeľa Krista, svetla, 

pokoja vo svete, v ktorom žijú. Tým, že som kresťan, mám významnú 

úlohu priniesť svetlo ľudskosti aj do iných srdc svojím príkladným 

životom.

Psychomotorický: Konkrétnymi skutkami byť kresťanom, nositeľom 

Krista vo svojom okolí. Konať skutky telesného a duchovného 

milosrdenstva.

Pomôcky: legenda o sv. Krištofovi na CD, obrazy k legende o Krištofovi, 

rozhovor, Sväté Písmo, tajnička na tabuli vopred pripravená, pracovný 

zošit

Metódy: práca s legendou, obrazom, porovnávanie, práca so Sv. 

Písmom, modlitba,   

Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná

Priebeh a časové rozvrhnutie vyučovacej hodiny:
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ÚVOD

Pozdrav: Sláva Isusu Christu

Modlitba: Raduj sa Bohorodička

Zápis do triednej dokumentácie

1.Motivácia formou tajničky  

• Boží  Syn gr. slovo                                                       Kristus

• Manželskym zväzkom vzniká                                    Rodina

• Sme za svoje činy?                                         zodpovEdný

• Šťastie, ktoré si dávame navzájom                      láSka

• Ježiš premohol smrťou smrť je?                           víŤazom

• Medzi dvomi ľudmi sú sympatie, ináč?           príťAžlivosť

• Zlosť spojená s túžbou po pomste                        hNev    

                                                                                                                                                                                            

2.Kto je kresťan? 

-nositeľ Krista

-človek, pre ktorého najväčšou hviezdou, za ktorou sa dá isť je Ježiš   

-nosí Krista vo svojom srdci a môže Ho stretávať aj v srdciach druhých 

ľudí

-sám ja, aj ty, môžeš byť Kristom pre druhých, prinášať im pomoc, 

lásku 

-je majákom, svetlom pre ostatných, je vežou, ktorá sa vypína nad 

ostatnými   

HLAVNÁ ČASŤ        
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1.V tejto chvíli si vypočujeme z CD,  legendu o jednom človekovi, o sv. 

Krištofovi

Počas počúvania im ukazuje obrazové prilohy k danej legende  

2. Rozhovor o legende

Čo si myslite, prečo túžil Krištof slúžiť najväčšiemu pánovi?

Ako prišiel nato, kto je najväčším pánom sveta?

Ako mal Krištof slúžiť Ježišovi?

Čo si myslite prečo dostal takú úlohu?

Ako pomáhal Krištof ľuďom?

Voda predstavovala v živote ľudí, ktorí sa chceli dostať na druhý breh, 

nebezpečenstvo. Čo môže byť nebezpečenstvom pre nás , pre ľudí 

okolo nás, pre našich spolužiakov? Čo môže znamenať, keď o niekom 

poviem: ,,Pomohol mi dostať sa na druhý breh“? Prečo bolo dieťa pre 

Krištofa veľmi ťažké? Krištof stratil istotu pri nesení dieťaťa. Čoho sa 

bál? Krištof si myslel, že je veľmi silný, pretože bol obrovský. Je veľkosť 

vždy prejavom sily? Prečo Krištofova palica zakvitla? Krištof sprevádzal 

ľudí na cestách. Viete, koho je patrónom?

UPEVNENIE A FORMÁCIA

Krištofovi sa ukázal Ježiš ako malé bezbranné dieťa. Boh sa nezjavuje 

v silných, ale v maličkých a bezmocných. On hoci je maličký, nie je 

bezvýznamný. Ako môže byť dnes kresťan nositeľom Ježiša, poslom 

ľudskosti

-všímať si čo potrebujú iní okolo

-preniesť  iných cez smútok

-pomáhať starším

-svedectvo nás kresťanov spočíva v životnom štýle nádeje a lásky, 

v životnom štýle milosrdenstva, empatie, byť citlivý na potreby ľudí 
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okolo mňa

-my kresťania máme vytvárať vzájomnú spoluprácu a konať skutky 

telesného a duchovného milosrdenstva

-aj  sv.Písmo nás k nim vyzýva na mnohých miestach

(Lk3,11)-Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké

(Lk11,44), (Mt25,31-46)-posledný súd

Skutky telesného milosrdenstva: -dávať jesť hladným, dávať piť 

smädným, prichýliť pocestných, odievať nahých, navštevovať chorých, 

poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mrtvých 

Skutky duchovného milosrdenstva:- napomínať hriešnikov, poučovať 

nevedomých, dobre radiť pochybujúcim, tešiť zarmútených, trpezlivo 

znášať krivdy, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za iných a hriešnikov

Skutky telesného a duchovného milosrdenstva – ZÁKLAD ĽUDSKOSTI

ZÁVER

• • • • Modlitba

Žiaci sa postavia do kruhu a chytia sa za ruky. Kresťan ma mať vždy 

pripravenú pomocnú ruku pre druhého. V tomto postoji sa 

pomodlime:

Pane, aj my chceme byť nositeľmi Krista ako svätý Krištof. Chceme 

byť oporou jeden pre druhého a konať skutky telesného 

a duchovného milosrdenstva, chceme byť dobrými poslami 

ľudskosti.

Daj nám silu, trpezlivosť a odhodlanie ako mal Svätý Krištof. 
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