
Príprava na vyučovaciu hodinu 

KRST 

 

Škola: Spojená škola internátna  

Cieľová skupina: žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím (vo 
veku 15 – 20 rokov)  

Téma: KRST  

Predmet: Náboženská výchova  

Kognitívne ciele:  

- uvedomiť si význam krstu a jeho účinky  
- poznať slová samotného obradu krstu (Krstí sa Boží služobník...) 
- pochopiť úlohu krstných rodičov   

Afektívne ciele:  

- uvedomiť si dôležitosť krstu v duchovnom živote   

Psychomotorické ciele:  

- hranie rolí v scénke  
- zdokonaľovanie jemnej motoriky – samostatná práca s papierom (kreslenie, lepenie)  

Metódy: opakovanie formou otázok a odpovedí, výklad, rozhovor, práca s počítačom, 
inscenácia, samostatná práca, zápis  

Typ vyučovacej hodiny: kombinovaná hodina  

Didaktické prostriedky: bábika, sviečka, košieľka, tácka, nádoba na vodu, Sväté písmo, 
počítač, USB, prezentácia ppt, farbičky, lepidlá, obrázky (krstná košieľka a svieca – na 
vyfarbenie), CD-prehrávač, CD s duchovnými piesňami.  

 

 

Štruktúra vyučovacej hodiny 

 

Úvod 

- Pozdrav  
- Zápis do triednej knihy 
- Úvodná modlitba 
- Opakovanie naposledy preberaného učiva – formou otázok a odpovedí 

 

Expozícia učiva  

• Výklad  

Katechéta spustí prezentáciu KRST (ppt) a vysvetľuje...  

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, lebo pred krstom iné sviatosti platne prijať nemôžeme. 



� Krst 

� Očistí nás od všetkých hriechov 

� Dáva nám milosť posväcujúcu 

� Zbaví nás večného trestu a všetkých dočasných trestov 

� Stávame sa kresťanmi (členmi Cirkvi) 

� Dáva nám nárok na milosť pomáhajúcu 

 

Sviatosť krstu ustanovil Ježiš slovami: „Choďte a učte všetky národy a krstite ich 
v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.“ (Mt 28, 19) 

� Ako sa krstí ? 

Na hlavu krstenca treba liať vodu a pri tom povedať slová:  

„Krstí sa Boží služobník (Božia služobníčka) .....(meno) v mene  Otca i Syna i Svätého 
Ducha.“ 

Krstiť sa má „krstnou vodou“, ale v súrnom prípade sa môže použiť hocijaká prírodná voda. 

Krstiť má kňaz, ale v súrnom prípade môže krstiť každý človek. 

� Náhrada krstu 

Krst krvi –  ak nepokrstený človek  podstúpi pre Krista mučenícku smrť 

 

� Krstní rodičia a ich úlohy 

- Byť príkladným kresťanom v plnení  povinností, ktoré súvisia s krstom. 

- Majú vážnu povinnosť pomáhať rozvíjať náboženský život dieťaťa. 

- Ak pred krstom upadli do hriechu, mali by sa vyspovedať a v deň krstu ich krstenca 
pristúpiť k svätému prijímaniu. 

  

SCÉNKA 

Katechéta vyberie zo žiakov „rodičov“ a „krstných rodičov“ a s bábikou zahrajú obrad krstu, 
katechéta je v pozícii kňaza. Upozorňuje na dôležité momenty.  

 

Fixácia učiva  

• Samostatná práca  

Katechéta rozdá žiakom obrázky na vyfarbenie. Žiaci samostatne vyfarbujú obrázky, 
potom si ich nalepia do zošitov. Počas práce počúvajú duchovné piesne. Katechéta udržuje 
disciplínu v triede, v prípade potreby pomôže žiakom, pristupuje individuálne.  

 

• Zápis  

Katechéta urobí zápis na tabuľu, žiaci opisujú do zošitov. Žiakom pomáha pri zápise, 
pristupuje individuálne.   



 

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. Bez krstu nemôžeme prijať ostatné sviatosti. 

� krstom sa nám odpúšťajú všetky hriechy (dedičný aj osobné) 

� do duše dostávame milosť posväcujúcu 

� do duše dostávame nezmazateľný znak 

� stávame sa Božími deťmi 

� stávame sa chrámom Svätého Ducha 

 

„Krstí sa Boží služobník 

(Božia služobníčka) 

.....(meno) 

v mene  Otca i Syna i Svätého Ducha.“ 

 

 

Diagnostika učiva  

Osvojenie si učiva katechéta preverí vhodne formulovanými otázkami a spoločným 
prerozprávaním priebehu obradu krstu.  

Domáca úloha: Zistiť dátum vlastného krstu.  

 

Záver  

- Zhrnutie a zhodnotenie hodiny 
- Katechéta pochváli aktívnych žiakov, povzbudí do ďalšej činnosti  
- Záverečná modlitba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Peter Kopčák 

 


