
KRST – 4. ročník ŠZŠ variant A 

 

Prehlbujúca podtéma: 

Typ vyučovacej hodiny: upevňovacia 

Kľúčové pojmy: krst, voda, dedičný hriech, Božie dieťa 

Ciele vyučovacej hodiny: 

Kognitívny: Uvedomiť si význam krstu. 

Afektívny: Vzbudiť v žiakoch vďačnosť za dar krstu. 

Psychomotorický: Z vďačnosti z daru krstu sa snažiť robiť dobré skutky ako Božie 
deti. 

Pomôcky: miništrantské košieľky, pláštik zo žltej látky (prípadne zo zvyškov látky použitej 
na kňazské rúcho alebo oltárne plachty), nádobky na vodu a olej, tácka, sviečka, košieľka, 
bábika, stolík, (v prípade úpravy triedy obrazy) 

Metódy: rozhovor, opakovanie, vysvetľovanie, výklad, dramatizácia, manipulácia 
s predmetmi, modlitba 

Stratégia vyučovacej hodiny: problémová 

Priebeh vyučovacej hodiny: 

 

ÚVOD  

V úvode vyučovacej hodiny sa učiteľ so žiakmi presunie do chrámu. Ak je chrám 
vzdialený a nie je možný presun z časového dôvodu, tak učiteľ spolu so žiakmi upraví triedu 
tak, aby pripomínala chrám.  

 

HLAVNÁ ČASŤ 

Po presune či úprave triedy učiteľ žiakom vysvetlí priebeh a cieľ vyučovacej hodiny. 
Zopakujú si teoretické vedomosti z predchádzajúcej hodiny o krste.  

Učiteľ žiakom ukáže a vysvetlí predmety potrebné ku krstu a vysvetlí žiakom priebeh 
krstu. Potom zo žiakov spoločne vyberú rodičov, krstných rodičov, kňaza, miništrantov, 
prípadne ostatných príbuzných. Pod vedením učiteľa žiaci prakticky dramatizáciou 
znázorňujú priebeh krstu: Oblečenie kňaza a miništratnov, príprava nádob na stolík, privítanie 
rodiny, krstné sľuby (jednoduché: 3 x Zriekaš sa satana a všetkej služby jemu? 3 x Sľubuješ 
veriť v Krista a slúžiť mu?), pomazanie olejom ako príprava na krst, krst – liatie vody + 
formula krstu, odovzdanie košieľky – ako rúcha spravodlivosti, odovzdanie sviečky - ako 
Ježiša Krista - svetla, ktoré nám svieti na ceste, ukončenie modlitbou Otče náš – pokrstené 
dieťa sa stáva Božím dieťaťom, preto hovoríme Bohu Otče náš. Podľa dĺžky času, ktorý je 
k dispozícii, môže učiteľ s obmenou žiakov krst zopakovať viackrát.  



ZÁVER 

V závere vyučovacej hodiny sa krátkou modlitbou vďaky poďakujeme Bohu, že sme 
dostali dar krstu a ako Božie deti patríme do Božej rodiny.  

 

Zhrnutie 

Spolu so žiakmi otázkami a žiackymi odpoveďami zhrnieme aby sme si upevnili 
vedomosti o krste. Povzbudení modlitbou vďaky za dar krstu urobíme rozhodnutie snažiť sa 
žiť tak, aby  ľudia okolo nás videli svetlo v nás, ktoré nám Pán Ježiš zažal v sviatosti krstu. 
Z tohto svetla, ktoré svieti v nás, máme robiť dobré skutky a tešiť sa, že patríme Ježišovi.  

  

 


