
Príprava na vyučovaciu hodinu 

Vyučujúci:   Mgr. Anna Labanová 

Ročník:   štvrtý 

Predmet:   Náboženská výchova 

Téma:    Ján Krstiteľ ohlasuje príchod Mesiáša 

Kognitívny cieľ: Jednoducho opísať život a činnosť Jána Krstiteľa. Vysvetliť, ako 

Ján Krstiteľ prináša ľuďom nádej.  

Afektívny cieľ: Povzbudiť sa radami Jána Krstiteľa. 

Psychomotorický cieľ: Snažiť sa svojim správaním zlepšiť prostredie vo svojej triede. 

Metódy:   práva so Svätým Písmom, interview 

Pomôcky: Sväté Písmo, pracovný zošit, otázky na interview, ikona Jána 

Krstiteľa  

 

Priebeh a časový rozvrh vyučovacej hodiny: 

 

Úvod(4´):  Modlitba, Zápis do triednej knihy 

 

Opakovanie (10´):   

Zopakujeme si predchádzajúce učivo. Jednoduchými otázkami opakujeme 

predchádzajúcu tému „Príchod Mesiáša“. 

Pri akej rieke sme sa ocitli na predchádzajúcej hodine? 

Čo zaujímavé sa tam stalo? 

Čo ste mohli počuť, keď ste stáli blízko Ježiša a Jána Krstiteľa? 

 

Vlastné vyučovanie (odovzdávanie obsahu - 15 ´): 

 Žiakom ukážem ikonu Jána Krstiteľa.  

Už od počiatkov kresťanstva sa postavy svätých zobrazovali na ikonách, čo sa neskôr 

stalo charakteristickým pre cirkvi byzantského pôvodu, teda aj pre gréckokatolíkov. Ikonu 

Jána Krstiteľa môžeme nájsť aj na ikonostase. Charakteristickým znakom Jána Krstiteľa sú 

strapaté vlasy a brada, často aj  odev z ťavej srsti. 



Dnes sa bližšie pozrieme na situáciu, ktorá predchádzala krst Ježiša. Vrátime sa ešte 

ďalej do minulosti a dozvieme sa, čo hovorí sv. Písmo o Jánovi, ako žil, ako sa správal, čo 

hovorí Ján Krstiteľ ľuďom o Mesiášovi. 

Rozdáme sv. Písmo a nájdeme si úryvky: Mt 3,1-6;  Lk 3,10-16;  Jn 1,19-34. Žiakom 

rozdelím úlohy z pracovného zošita. Prvá skupina bude v úryvku hľadať, čo povedal Ján 

Krstiteľ ľuďom a ako vyzeral. Druhá skupina si zapíše, čo povedal Ján Krstiteľ o sebe 

a o Ježišovi. 

 

 

Ako vyzeral a čim sa živil Čo povedal ľuďom 

- nosil odev z ťavej srsti                                

- okolo bedier mal kožený opasok 

- jedol kobylky a lesný med 

- robte pokánie, lebo sa priblížilo 

nebeské kráľovstvo 

- pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte 

mu chodníky 

- nikoho netrápte 

- nikomu nekrivdite 

- buďte spokojný so svojim žoldom 

Čo povedal o sebe Čo povedal o Ježišovi 

- nie je Mesiáš 

- nie je Eliáš 

- je hlas volajúceho na púšti: 

„pripravte cestu Pánovi“ 

- nie je hodný rozviazať Pánovi 

remienok na obuvi 

- Ježiš prichádza po ňom 

- Hľa Baránok Boží, ktorý sníma 

hriechy sveta 

- krstí Duchom Svätým 

- je Boží Syn 

 

Žiaci prečítajú riešenia zadanej úlohy, vyberú vetu, ktorá je podľa nich najdôležitejšia. 

Skupiny si navzájom vymenia chýbajúce údaje.  

  

Formácia a upevnenie (10´)  

Spoločne sme zistili, ako Ján Krstiteľ vyzeral, čo hovoril o Ježišovi, o sebe, ľuďom. 

Všimli ste si, že bol úplne iný, ako ľudia tej doby, v ktorej žil. Aj dnes sú pre mnohých 

zaujímavý ľudia, ktorí sú iný. Reportéri s nimi robia rozhovory. Ján sa nebál byť iný, on sa 

neprispôsoboval davu, žil odlišne. Skúsime teraz urobiť rozhovor s Jánom Krstiteľom. 

Rozdelím úlohy, vyberiem Jána Krstiteľa a reportéra.  

Reportér nekladie otázky len Jánovi Krstiteľovi, ale chodí aj pomedzi žiakov a pýta 

sa ich:  

Čo by ste sa chceli opýtať Jána Krstiteľa? 

Čo myslíte, prečo sa odlišoval od ľudí tej doby? 

Myslíte si, že v dnešnej dobe by Ján Krstiteľ mal čo povedať ľuďom? 

 

Otázky pre Jána Krstiteľa: 



 Prečo vyzývate ľudí, aby dodržiavali Boží zákon? 

 Čo si myslíte o ľuďoch dnešnej doby? 

 Čo by ste im dnes poradili? 

Zhrnutie učiva a záver (6´) 

Ján Krstiteľ vyzýval ľudí na pokánie, aby zmenili svoje srdcia, správanie. Ježiša 

považoval za Božieho Syna. Ján Krstiteľ je zobrazovaný na ikonostase. 

 

Pomodlíme sa spoločne tropár a kondák sviatku Narodenia Jána Krstiteľa: 

Tropár, 4. hlas 
Prorok a Predchodca Pánov, nie sme schopní dôstojne ťa osláviť, hoci ťa vrúcne uctievame. 
Veď tvoje vznešené a úctyhodné narodenie odstránilo neplodnosť matky, z otca zmylo 
pohanu a svetu zvestovalo vtelenie Syna Božieho. 

Kondák, 3. hlas 
Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, ktorý je splnením všetkých proroctiev. On v 
Jordáne pokrstil Krista, ako to predpovedali Písma. Tým sa stal prorokom, kazateľom i 
predchodcom Božieho Slova. 

 


