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Príprava na náboženskú výchovu 

Vypracoval: Mgr. Ján Rusiňák     Dátum: 12.06.2017 

Škola: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa  

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Náboženská výchova 

Téma: Krst Pána Ježiša  

Ročník: štvrtý (ŠZŠ, B-variant) 

Ciele: 

Kognitívny cieľ:  Reprodukovať biblický príbeh Ježišovho krstu. 

Afektívny cieľ:  Uvedomiť si, že aj som bol pokrstený. 

Psychomotorický cieľ:  Sformulovať v modlitbe vlastnými slovami vďaku Bohu za svoj krst. 

Kompetencie:  

• Komunikačné – vyjadrovanie sa súvislou ústnou formou  

• Kompetencie v oblasti IKT – používanie interaktívnej tabule 

• Učiť sa učiť sa – uplatnenie vedomosti v rozličných situáciách 

 – hodnotenie vlastného výkonu  

• Osobné, sociálne, občianske  – uvedomenie si vlastných 

potrieb 

 – poznávanie svojich povinností 

  – práca individuálna aj v skupine   

Medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, informatická 

výchova, vlastiveda. 

Metódy: motivačný rozhovor, rozprávanie, viacnásobné opakovanie a nadmerné zvýraznenie 

informácie, multisenzorické sprostredkovanie, práca s pracovným listom. 

Pomôcky: DVD – Ján Krstiteľ (Štúdio Nádej), bábika, voda, utierka, pracovný list – 

„Správna cesta“, farbičky. 

Postup: 

A) Motivácia  

 Modlitba: Prežehnáme sa (ročníkový symbol je „kríž“).  
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 Motivácia: Opýtame sa žiakov, či si už boli niekedy pri krste iných detí a čo si z toho 

pamätajú. Tiež sa ich opýtame na dátum krstu(to je veľmi ťažká otázka, preto to hneď 

prepojíme s krstom Pána Ježiša).   

B) Expozícia  

Film – Ján Krstiteľ: Pozrieme si kapitolu – Baránok Boží, ktorá hovorí o krste Pána 

Ježiša. Pomocou otázok zreprodukujeme obsah filmu. Nadviažeme na úvod a dramatizáciou 

znázornime krst dieťaťa. Pomocou bábiky ukážeme žiakom ako kňaz krstí dieťa a aké slová 

pri tom hovorí. Povieme im, že aj oni boli takto pokrstení a stali sa Božími deťmi. Vyberieme 

jedného žiaka a spolu s ním si ešte raz zopakujem krst.  

C) Fixácia  

Rozdáme žiakom pracovný list „Správna cesta“, na ktorom budeme hľadať správnu cestu 

Pána Ježiša k Jordánu, aby ho mohol Ján pokrstiť. Potom žiaci vymaľujú postavu Pána Ježiša 

a Jána Krstiteľa. Znova si zopakujeme formulu krstu, ktorá je podobná s prežehnaním sa.  

D) Hodnotenie a záver  

Hodnotenie: Vyzdvihneme aktivitu žiakov, ich kolektivitu a súdržnosť pri počúvaní 

a takisto ich snahu pri jednotlivých úlohách. Žiaci sa ohodnotia sami pomocou troch 

smajlíkov, ktorý vystihnú ich aktivitu a snahu na hodine.  

Modlitba: Na záver sa pomodlíme vlastnými slovami a poďakujeme Nebeskému Otcovi 

za svoj krst.  

 


