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UVOD
Katolički školski vjeronauk uklopljen je u opće odgojno-obrazovne ciljeve
suvremene demokratske škole, obvezatni je školski predmet s pravom izbora, i izvodi se u
redovitoj nastavi s dva (2) školska sata tjedno. On je po svojim ciljevima i sadržajima
ucijepljen u cjelinu odgojno-obrazovnoga sustava u BiH koji priznaje i potvrđuje temeljna
ljudska prava i slobode, te jezične, kulturne, religijske i tradicijske različitost u BiH, a
svrha mu je, u komplementarnom suodnosu s drugim školskim predmetima, promicati
cjelovit i sustavan odgoj čovjeka na načelima korelacijsko-integrativnoga učenja. Budući
da je religioznost integralna činjenica čovjekove osobnosti i kulture, autentičan i cjelovit
odgoj u školi zahtijeva da se religiozna dimenzija odgoja skladno ugradi u različita
obrazovna područja i nastavne predmete kojima po svojoj naravi pripada. Jednako tako,
vjeronauk kao autonoman školski predmet s vlastitom epistemologijom, omogućuje svim
učenicima koji to žele, autentično i sustavno upoznavanje, čuvanje i razvijanje njihova
vlastita vjerskoga i kulturnoga identiteta, promičući istodobno u pluralnom društvu duh
dijaloga i ekumenizma u odnosu na različite ljude, svjetonazore, religije, konfesionalne i
kulturne izričaje. Posebnost školskoga vjeronauka očituje se u njegovoj zadaći da
učenicima omogući susret s osobom i porukom Isusa Krista i tako im pomogne, sa
stajališta kršćanske Objave i Tradicije Crkve, „istinito i sigurno“ upoznati vjeru i
religijsko-kulturnu baštinu kojoj pripadaju. Stoga, katolički vjeronauk u školi slijedi
teološke i antropološko-pedagoške temelje odgoja i obrazovanja, i nudi sustavno i što
cjelovitije, dijaloški i ekumenski vrlo otvoreno upoznavanje katoličke vjere u svim
njezinim bitnim dimenzijama, odnosno u njezinu učenju, slavljenju i življenju. Riječ je o
takvu sustavnu učenju i „upoznavanju“ koje uključuje sve bitne tjelesno-duševno-duhovne
sposobnosti učenika: kognitivnu (spoznajnu), afektivnu (doživljajnu), konativnu (voljnu) i
operativnu (djelatnu). Po tim odrednicama katolički vjeronauk u školi ostvaruje i
potvrđuje svoju odgojno-obrazovnu cjelovitost, podupirući pritom sveobuhvatne procese
školskoga poučavanja i učenja, odgoja i obrazovanja.
Posebno želimo istaknuti odgojni udio vjeronauka u cjelovitu odgoju i obrazovanju
djece i mladeži koji se ne može i ne smije svesti na puko posredovanje informacija i
materijalnoga znanja nego on obuhvaća učenika u totalitetu njegove osobnosti, tj.
obuhvaća sve bitne odgojno-obrazovne ciljeve koji omogućuju suradničko, stvaralačko i
integrirano učenje, kritičko promišljanje, izgrađivanje sposobnosti, stavova i vrjednota,
životno slavljenje i svjedočenje vjere u osobnom i društvenom životu učenika. Učenicima
se ponajprije omogućuje da u duhu Evanđelja i vjere Crkve svestrano i kritički prosuđuju
svoj život, da upoznaju različite faze svojega odrastanja i izgradnje osobnosti, da usvajaju
opće etičke i moralne norme, osobito načela i vrjednote kršćanske vjere i kulture kako bi
mogli cjelovito rasti u svojoj osobnosti i odgovorno se suočiti sa svim problemima,
nadama i tjeskobama društva u kojem žive. U tom se duhu učenicima nudi jasnoća nauka
o Bogu, čovjeku i svijetu, na načelima postupnosti, sustavnosti i cjelovitosti, kako bi oni
mogli kritički i osobno, zrelo i svjesno ostvariti svoj vlastiti kršćanski identitet i život u
obitelji i društvu.
Jednako tako vjeronauk u školi želi učenike upoznati s kršćanskim korijenima hrvatske i
europske kulturne baštine koja u prošlosti i sadašnjosti ostvaruje svoje plodove na
religiozno-duhovnom, etičkom, kulturnom, umjetničkom, filozofskom, znanstvenom,
pravnom, političkom, i drugim područjima. Ta kršćanska i katolička baština hrvatskoga

3

naroda, koja se proučava i u drugim predmetima, nije neka sporedna činjenica, nego ona
daje snažan pečat životu naroda, a kršćanski simboli i vrjednote, koji su duboko utkani u
narodno biće, obilježavaju njegov ukupan identitet.
SVRHA KATOLIČKOGA VJERONAUKA U ŠKOLI
Svrha ili globalni cilj nastave katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi jest sustavno i
skladno teološko-ekleziološko i antropološko-pedagoško povezivanja Božje objave i
tradicije Crkve sa životnim iskustvom učenika kako bi se ostvarilo sustavno i cjelovito,
ekumenski i dijaloški otvoreno, upoznavanje katoličke vjere na informativno-spoznajnoj,
doživljajnoj i djelatnoj razini radi zrelosti u kršćanskoj vjeri i postignuća cjelovita
općeljudskoga i vjerskog odgoja učenika koji žive u svojem religioznom i crkvenom,
kulturnom i društvenom prostoru.
OPĆI CILJEVI KATOLIČKOGA VJERONAUKA U ŠKOLI
Opći su ciljevi katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi:
▪ Otkriti tragove najdubljega smisla čovjekova života i izgraditi otvorenost prema
transcendenciji, ljudskoj krhkosti i veličini, vremenitosti i vječnosti;
▪ Izgrađivati i ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj
razini, u svim dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj;
▪ Pomoći učenicima da ostvare ljudski i kršćanski odgoj savjesti i izgrade zrelu i
odgovornu savjest u odnosu prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu
općenito, a na temelju Božje objave, kršćanske Tradicije i crkvenog Učiteljstva;
▪ Osposobiti za dublje shvaćanje i povezivanje Biblijske poruke sa svakodnevnim
osobnim i društvenim životom;
▪ Osnažiti spoznaju i stav da je Bog pozvao ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo i da
žive u skladu s tim pozivom;
▪ Otkriti, upoznati, susresti, iskusiti i životom svjedočiti otajstvo trojedinoga Boga, Oca,
Sina i Duha Svetoga, Boga koji se čovjeku objavio, otkupio ga i ponudio mu vječno
spasenje;
▪ Upoznati, prihvatiti i nasljedovati Isusa Krista kao navjestitelja Radosne vijesti
čovjeku, jedinog i konačnog osloboditelja i spasitelja svih ljudi;
▪ U otajstvu Presvetoga Trojstva otkriti otajstvo Božje ljubavi, blizine i djelovanja u
osobnom životu vjernika, u životu kršćanske zajednice i u cijeloj povijesti ljudskog
roda;
▪ Otkriti, upoznati i doživjeti kako Duh Sveti ispunja ljude duhovnom snagom da mogu
svjedočiti vjeru i nesebičnu ljubav prema Bogu i jedni prema drugima;
▪ Otkriti i upoznati snagu jedinstva, zajedništva i služenja Kristove Crkve koja je
sakrament spasenja među ljudima te razvijati sposobnosti za kvalitetno življenje svojeg
poslanja i služenja u Crkvi;
▪ Upoznati značenje povijesti spasenja i povijesti Katoličke crkve koja izvršava Kristov
nalog evangelizacije i služenja na različitim područjima crkvenoga i društvenoga života
kako u cijeloj Crkvi tako i u hrvatskome narodu: socijalnom, kulturnom, znanstvenom,
prosvjetnom i dr.;
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▪ Razviti sposobnost nutarnjeg osjećaja i osobnog stava zahvalnosti za Božju beskrajnu
ljubav i dobrotu, za uzajamno bratsko služenje, dobrotu, socijalnu pravdu, solidarnost i
pomoć te za osjećaj zahvalnosti jednih prema drugima;
▪ Otkriti, upoznati, prihvatiti i u vlastiti život ucijepiti cjelovit kršćanski moral, tj. Isusov
zakon ljubavi i služenja kao istinski način kršćanskoga života;
▪ Upoznati i iskusiti duhovnu snagu i spasenjsku vrijednost liturgijskih i crkvenih slavlja,
sakramenata, pobožnosti i vjerničkoga života koji je protkan svjedočanstvom
zahvaljivanja i slavljenja Boga;
▪ Otkrivati, upoznavati i prihvaćati druge i različite od sebe te izgraditi osjećaj
poštovanja prema drugim (različitim) kulturama, konfesijama i religijama (ekumenska i
dijaloška dimenzija);
▪ Otkriti uzroke sukoba i nerazumijevanja između roditelja i djece, među odraslima,
među ljudima i narodima i steći sposobnosti prevladavanja sukoba i nerazumijevanja
kako bismo izgradili skladan osobni i društveni život;
▪ Upoznati mjesto i ulogu obitelji u osobnom i društvenom životu i razviti stav o vlastitoj
odgovornosti i ulozi u obitelji te u široj društvenoj zajednici (obitelji).
▪ U kršćanskoj vjeri, nadi i ljubavi upoznati put i način kako se oduprijeti negativnim
životnim iskušenjima i problemima, osobito u doba sazrijevanja i mladosti kako bismo
postigli punu ljudsku i vjerničku zrelost;
▪ Razvijati duhovne i druge komunikacijske i stvaralačke sposobnosti istinskim
„govorom vjere“ i sveobuhvatnim pristupom u zajedničkom radu poradi ostvarenja
cjelovita vjerskog odgoja i obrazovanja (pismeno, usmeno, likovno, glazbeno, scensko
i molitveno izražavanje).
Svrha i opći ciljevi vjerskoga odgoja u osnovnoj školi dalje se ostvaruju po
vjeronaučnim sadržajima (temama), navedenim posebnim i pojedinačnim ciljevima ili
odgojno-obrazovnim postignućima na načelima sustavnosti, postupnosti i cjelovitosti.
Stoga je vjeronaučna građa u svim godištima oblikovana u tematske cjeline koje čine
dvije i više nastavnih tema. Time se želi ostvariti bolja vertikalna i horizontalna
usklađenost i preglednost vjeronaučnih sadržaja i ciljeva, kao i cijeloga Programa.

NAPOMENE I UPUTE ZA UPORABU PLANA I PROGRAMA
U izradi Programa katoličkoga vjeronauka prema HNOS-u i oblikovanu u
kataloškim temama za svako nastavno godište u cijelosti smo slijedili Program
katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi što ga je 2003. odobrila Biskupska konferencija
Bosne i Hercegovine, a potom u školama propisala nadležna županijska Ministarstva
prosvjete, znanosti, kulture športa Federacije BiH. Program je sastavljen i oblikovan kao
cjelovit vjeronaučni kurikulum ili uputnik na temelju suvremenih standarda programiranja
pojedinih nastavnih predmeta i ukupna uputnika, a ovdje je samo prilagođen obrazovnim
standardima koje donosi HNOS. U Programu iz 2003. naširoko su izložena teološka,
antropološko-pedagoška i didaktičko-metodička načela katoličkoga vjeronauka u školi i
programski su oblikovane u nastavnim cjelinama sve njegove glavne didaktičke varijable,
od artikuliranja polazišne situacije učenika u pojedinim godištima, pa sve do određivanja
ciljeva, tema, sadržaja, proširenih sadržaja, didaktičkih uputa, međupredmetne korelacije i
evaluacije vjeronaučne nastave. Zbog toga Program iz 2003. predstavlja teološki,
pedagoški i didaktički temelj, uporište i okvir sadašnjem Programu prema HNOS-u i
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vjeroučitelji ih trebaju usporedno koristiti kao cjelinu. Kako su ciljevi i sadržaji
vjeronaučne nastave do sada bili postavljeni na razini nastavne cjeline, sadašnji HNOS-ov
Program ima više didaktičkih odrednica, preciznije sažima neke prijašnje teme i sadržaje,
donosi ključne pojmove i definira pojedinačne ciljeve ili odgojno-obrazovna postignuća
vjeronaučne nastave. Sada se također uza svaku temu određuje potrebno predznanje,
dodatna ilustracija, novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu te prijedlozi za rad s
učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, čime HNOS-ov vjeronaučni
Program doprinosi poboljšanju dosadašnjeg vjeronaučnog Programa i boljoj pripremi
vjeronaučne nastave.
Ovaj Plan i program priređen je i za osmogodišnje i za devetogodišnje škole u BiH.
Oblikovan je prema dogovorenom kurikularnom modelu 1+8 (ili 1+4+4), što su ga
odredila mjerodavna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa u F BiH
za osnovne škole u kojima se nastava održava na hrvatskome jeziku i prema nastavnim
planovima, programima i udžbenicima na hrvatskome jeziku. U školama koje su uvele
devetogodišnje obrazovanje, nastava katoličkoga vjeronauka izvodi se od prvoga do
devetog razreda, kako je to naznačeno u ovom Planu i programu. U osmogodišnjim
školama nastava se izvodi prema ovom istom Planu i programu, ali se počinje s
programom 2. razreda, koji je zapravo prvi razred osmogodišnje škole. Da se izbjegnu
poteškoće oko primjene Programa, mi navodimo kataloške teme po godištima počinjući
od prvoga razreda devetogodišnje škole, a potom uza svako novo godište navodimo
najprije razred devetogodišnje škole a u zagradi navodimo razred osmogodišnje škole.
Tako će uz program 2. razreda devetogodišnje škole stajati u zagradi (1.), što znači da je
to program prvoga razreda osmogodišnje škole, i tako redom do kraja 9. (8.) razreda.
Programsko izdvajanje prvoga razreda devetogodišnje škole želi upozoriti da se nastava
katoličkoga u tom godištu treba organizacijski i pedagoški posve prilagoditi psihofizičkim
vlastitostima i odgojno-obrazovnim ciljevima djece te dobi, pazeći osobito na didaktičkometodičke zakonitosti stvaralačkoga učenja kroz igru, primjerenu šestogodišnjoj djeci.
Vjeroučitelj s učenicima ove dobi treba ostvariti kreativnu i suradničku odgojnoobrazovnu aktivnost koja će potencirati odgojne čimbenike vjeronaučne nastave koristiti
različite materijale koji će omogućiti učenje kroz igru i skladno razvijanje različitih
duševnih vlastitosti i sposobnosti učenika, osobito iskustveno-doživljajni aspekt učenja i
odgoja.
Vjeronaučna didaktika i metodika razlikuje opće, posebne i pojedinačne ciljeve kao
ishode i postignuća učenja i poučavanja u procesima cjelovita odgoja i obrazovanja, pa je
naš dosadašnji Program definirao odgojno-obrazovne ciljeve na spoznajnoj, doživljajno,
konativnoj i djelatnoj razini. Sada se prema HNOS-ovu standardu ti ciljevi formalno
razdvajaju i određuju kao obrazovna postignuća te odgojni i socijalizirajući cijevi i
sadržaji koji obuhvaćaju spoznajnu, doživljajnu i djelatnu razinu učenja i poučavanja.
Ovaj naš Program slijedi tu formalnu odrednicu HNOS-a, iako držimo da je te dvije razine
nužno zajedno artikulirati jer odgojna i obrazovna postignuća čine jednu zaokruženu,
neraskidivu i jedinstvenu sadržajnu, logičku, didaktičku i formalnu cjelinu u procesima
odgoja i obrazovanja. Pogotovo što obrazovna i odgojna postignuća ishode jedna iz
drugih, uzajamno se prožimaju i nadopunjuju, osobito u osobi učenika i njegovu životu,
pa se oni tek metodološki promatraju kao dvije razine jedinstvena nastavnoga procesa
učenja i poučavanja. Ovdje posebno ističemo sadržajnu, logičku i didaktičku povezanost
odgojnih i obrazovnih ciljeva ili postignuća vjeronaučne nastave zbog njegove odgojnoobrazovne posebnosti, vlastite epistemologije i načela didaktičke artikulacije u školskom
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sustavu, poštujući pritom posebnosti svakoga nastavnoga predmeta. Stoga, neka
vjeroučitelji budu posebno osjetljivi na skladno povezivanje sadržaja, odgojno-obrazovnih
postignuća i didaktike vjeronaučne nastave s osobom učenika i njegovim konkretnim
životom.
Dosadašnji Program katoličkoga vjeronauka (2003.) imao je između 30 i 35
nastavnih tema oblikovanih u nastavne cjeline. Nastavna cjelina predstavlja zaokruženu
sadržajnu i didaktičku cijelost, a pojedine su nastavne teme mogle biti obrađene, već
prema potrebi učenika, od jednoga do tri nastavna sata. To isto omogućuje ovaj HNOS-ov
Program. Međutim, sada je, u skladu sa zahtjevima HNOS-a, reduciran broj nastavnih
tema u svakom godištu. Tako se u nultom i prva četiri godišta donosi 25 kataloških tema
oblikovanih u šest do osam nastavnih cjelina, od čega su 20 do 22 teme obvezatne, a 3 do
5 su izborne teme. Od petog do osmog razreda donosi se 27 tema od kojih su njih 3 do 5
izborne. Tim se postupkom nisu mijenjale programsko-sadržajne odrednice vjeronaučne
nastave niti dosadašnje nastavne cjeline, nego je u njima smanjen broj tema, ito spajanjem
dviju tema u jednu, ili izostavljanjem nepotrebnih tema. Unesena je manja programska
izmjena u programu nižih godišta time što je tema „Ljudi nisu poslušali Boga“ prenesena
iz prvoga u drugi razred. Veća izmjena učinjena je u šestom i sedmom razredu time što je
cijela nastavna cjelina iz sedmoga razreda „Crkva, nova proročka zajednica“ (teme iz
opće crkvene povijesti) prenesena u šesti razred, a u šestom je razredu ispuštena nastavna
cjelina „Suvremene situacije ropstva i slobode“ čije su teme integrirane u prvu nastavnu
cjelinu sedmoga razreda „Upoznajmo i izgradimo vlastitu osobnost“.
HNOS kao posebnu vrijednost naleže ostvarenje cjelovita i integriranoga odgoja i
obrazovanja te korelacijsko-integracijsku nastavu. Naš je dosadašnji vjeronaučni Program
tu odrednicu, i načelno i praktično, promicao, provodeći unutrašnju horizontalnu i
vertikalnu povezanost različitih vjeronaučnih područja, ciljeva i sadržaja te
međupredmetnu povezanost različitih nastavnih predmeta, osobito hrvatskoga jezika i
književnosti, kao i likovnoga, glazbenoga, povijesnoga, zemljopisnog i drugih područja
odgoja i obrazovanja. Upravo vjeronauk svoju posebnost prema drugim školskim
predmetima promatra i pokazuje time što on religiozne i religijske činjenice, koje su dio
ukupne kulture, čita svojim autentičnim znanstveno-teološkim, religioznim i duhovnim
očima i jezikom. Stoga vjeronauk u školi, uza prvotnu vjersko-odgojnu zadaću, ima
zadaću da tumači, u duhu evanđelja, kršćanske poruke i tradicije, temeljne vrijednosti
naše kulture i civilizacije kao što su ljudska prava, sloboda, dostojanstvo i autonomija
ljudske osobe koje su zajedničke današnjim europskim narodima i zemljama. Riječ je o
temeljnim i općim vrjednotama čovjeka, društva i ljudske kulture o kojima Crkva,
odnosno religija mora govoriti, promišljati ih i izložiti u duhu svojih nazora i učenja.
Školski vjeronauk, u demokratskoj i pluralnoj školi, svemu tomu ne pristupa površno, na
razini informacije kao izvanjskom povijesnom i sociološkom fenomenu, nego iznutra, u
skladu s porukom koju naviješta i svjedoči.
Na kraju, Program katoličkoga vjeronauka posve slijedi HNOS-ove zahtjeve i
promiče suvremene didaktičko-metodičke pristupe i metode školskog učenja i poučavanja
tražeći dubinsko učenje te stvaralačku, suradničku i integriranu nastavu na načelima
metodičkoga pluralizma radi prevladavanja kognitivnog učenja usmjerena na stjecanje
enciklopedijskoga znanja. Vjeroučitelji stoga u vjeronaučnoj nastavi trebaju promovirati
suvremen pristupe, modele i oblike suradničkoga, stvaralačkoga i integriranoga
multimedijalnog i multimetodičkog učenja koji u prvi plan stavljaju procese poučavanja i
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učenja, promičući time samu sposobnost učenja, potom kritičko mišljenje, učeničko
stvaralaštvo i suradnju, stjecanje sposobnosti, izgradnju stavova i vrijednosti, stjecanje
vještina, umijeća itd. Vjeronaučna nastava, promiče sve navedeno, prednost daje
metodičkim pristupima, sustavima, metodama i postupcima koji učenicima omogućuju
istinsko i stvaralačko, ljudsko i vjerničko, osobno i zajedničko komuniciranje sa
sadržajima evanđeoske poruke i tako pomaže ljudskoj osobi da se ostvari u svojem
cjelovitom tjelesnom i duhovnom, ljudskom i vjerničkom, osobnom i društvenom,
vjerskom i kulturnom identitetu. U artikulaciji pojedinih kataloških tema predmnijeva se
vjeroučiteljevo temeljito poznavanje opće i vjeronaučne didaktike i metodike i primjena u
nastavi svih ovdje iznesenih načela i uputa. Zato su se uz pojedine kataloške teme tek
naznačili neki mogući pristupi i prijedlozi za njihovu metodičku obradu, a vjeroučitelj će
u pripremi i izravnom radu u nastavi morati pronaći put i način suradničke, stvaralačke i
integrirane multimedijalne i multimetodičke nastave.
NAPOMENE ZA RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Učenici s teškoćama u razvoju imaju više ili manje smanjene sposobnosti ili
preostale sposobnosti koriste s određenim naporima uz pomoć pomagala. Takvim
učenicima važno je pružiti podršku sukladno njihovim potrebama te individualno prema
značajkama svakog pojedinca. Podrška u nastavnom procesu odnosi se na prilagodbu
sadržaja i svih elemenata nastavnog procesa prema sposobnostima učenika. Važno je
voditi računa o intelektualnom funkcioniranju tih učenika koje otežava usvajanje sadržaja
učenja, posebno apstraktnih sadržaja te izvođenje različitih misaonih operacija (naročito
generaliziranja i apstrahiranja, analiziranja, povezivanja i zaključivanja, rješavanja
problema). Učenici imaju i teškoće na području percepcije, zapamćivanja i pamćenja,
mišljenja, pozornosti, govorne recepcije i ekspresije te adaptivnog ponašanja, koje također
utječu na procese učenja.
Uz brojne opće zahtjeve, potrebno je obratiti pažnju na slijedeće:
• Prilagođavanje nastavnih sadržaja, didaktičko-metodičkih postupaka, prilagodbu
provjeravanja i ocjenjivanja, prilagodbu zahtjeva i sredstava u radu sukladno
sposobnostima učenika, njegov fond riječi te mogućnosti koncentracije;
• Poticanje učenikove samostalnosti u radu, omogućavanje duljeg vremena za rad,
vježbanje i ponavljanje bitnih dijelova sadržaja uz češću provjeru razumijevanja;
• Sadržaje učenja približiti učeniku na zoran način bez suvišnih detalja te povezivati
sa svakodnevnim životom učenika i mogućnostima njihove primjene;
• Maksimalno koristiti razne metode (demonstracija, crtanje, praktični rad,
dramatizacija i dr.) i oblike/načine rada (individualni i individualizirani, rad u
parovima, grupni rad, suradničko učenje, radionice, timski rad);
• Korištenje perceptivnog potkrjepljenja (vizualno, auditivno, kinestetičko, taktilno,
olfaktorno), polisenzorni pristup, perceptivno prilagođavanje, semantičko
pojednostavljivanje te usmjeravanje na bitno;
• Korištenje dodatnih nastavnih sredstava koja olakšavaju usvajanje, posebno
apstraktnih sadržaja te primjenu gradiva – slike, crteži, didaktičke igre, loto,
memori, pokrivaljke, slagalice, plakati, umne mape, individualizirani listići,
aplikacijsko sredstvo-slika s istaknutim obilježjima, originalno sredstvo, didaktički
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materijal, slikovni prikaz, grafički prikaz, simbolički prikaz sa što više slika,
predmeta, modela, grafičkih slika, riječi i rečenica, upotreba dijafilmova, video
zapisa, kompjutorskih programa;
• S obzirom na psihološku stranu nastave, važno je upoznati učenika, imati s njim
dobar odnos, poticati poželjne emocionalno-socijalne odnose u razredu, ostvariti
pozitivan odnos učenika usporenog kognitivnog razvoja prema učenju i predmetu,
poželjnu interakciju s nastavnikom i vršnjacima, pohvaliti trud koji učenik ulaže te
razraditi motivacijski plan (razrađeni sustav poticajnih postupaka i aktivnosti s
ciljem jačanja interesa, volje i želje učenika za provođenje planiranog rada);
• Plodnu suradnju s obitelji.
Sadržajne napomene za rad s učenicima s teškoćama u razvoju navedene su u rubrici
"Preporuke za rad s učenicima s teškoćama u razvoju". U kataloškim temama u toj rubrici
korištene oznake od 1. –5. označavaju slijedeće kategorije oštećenja:
1.
2.
3.
4.
5.

Oštećenja vida;
Oštećenja sluha;
Poremećaji glasovne-jezično-govorne komunikacije;
Motorički poremećaji i kronične bolesti;
Snižene intelektualne sposobnosti.

1. Posebnosti za učenike s oštećenjem vida
Razvojne značajke
Učenike s oštećenjem vida dijelimo u dvije skupine: slijepi i slabovidni. Integrirani
učenici s oštećenjem vida ne zaostaju u intelektualnom razvoju za vršnjacima koji vide i
svladavaju redovni plan i program predviđeni za pojedini razred. Specifične sadržaje u
funkciji obrazovanja ovih učenika (Brailleovo pismo, vježbe vida, vježbe orijentacije i
kretanja, uporaba tiflotehnike, usvajanje svakodnevnih i socijalnih vještina) ostvaruju
stručnjaci za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. Učenici s oštećenjem vida upoznaju
svijet i uče koristeći preostala osjetila s naglaskom na taktilnu percepciju, sluh i govor uz
korištenje ostatka vida ako postoji.
Prilagodbe u nastavnom radu:
- Učenik treba sjediti na njemu najprimjerenijem mjestu u razredu uz individualnu
rasvjetu radnih površina sukladnim njegovim potrebama;
- Obavijestiti ga o svim promjenama u organizaciji prostora (na primjer drugačiji raspored
klupa, novi ormar, i slično);
- Omogućiti uporabu diktafona na satu;
- Osigurajte mu individualni materijal za pojedine nastavne jedinice;
- Uključite ga u sve aktivnosti razreda jer on to može.
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2. Posebnosti za učenike s oštećenjima sluha
Razvojne značajke
Učenici s oštećenjem sluha mogu biti gluhi i nagluhi (lakša, umjerena ili teža
nagluhost). Posljedica su oštećenja sluha teškoće učenja govora, teškoće u usvajanju
govornoga i pisanoga jezika, teškoće u pismenome izražavanju, učenici imaju oskudniji
rječnik, agramatičnost, otežano razumijevanje pisanoga teksta, obrazovno zaostajanje.
Uslijed teškoća verbalne komunikacije prisutne su teškoće i socijalne komunikacije.
Međutim, mogu biti vrlo uspješni u savladavanju redovnog programa, uz primjenu
specifičnih postupaka u tijeku izvođenja nastave. Samo neke nastavne sadržaje ti će
učenici usvajati s većim odstupanjima radi prirode oštećenja (glazbena kultura - pjevanje,
strani jezik - izgovor) radi čega se rad i zadaci trebaju bazirati na učenikovim
sposobnostima u okviru sadržaja pojedinog predmeta.
Prilagodbe u nastavnom radu:
- Učenicima omogućiti sjedenje u prvim klupama;
- Govoriti umjerenom brzinom, primjerenom jačinom, razumljivim rječnikom s
naglaskom na ritam i intonaciju;
- Mikropauzama razvijati koncentraciju, percepciju i motivaciju specifičnim katehetskim
pomagalima, didaktičkim igrama;
- Naglasak staviti na zornosti, postupnosti, kreativnosti, aktivnosti, strpljivosti;
- Učitelj treba stajati licem okrenut prema učeniku kod obrade novoga gradiva;
- Poticati korištenje individualnog slušnog pomagala.
Metode koje je važno primjenjivati u radu s učenicima s oštećenjem sluha su sljedeće:
- Audio-vizualna metoda (polisenzorni pristup): osigurati što više auditivnih i vizualnih
sredstava;
- Metoda govorenja i slušanja: govor govornika mora biti izražajan, jasan, baziran na
poznatim riječima kao nositeljima razumljivosti, treba praviti pauze za vrijeme govora i
paziti na formulaciju pitanja;
- Metoda demonstracije: što više slika, predmeta, modela, grafičkih slika riječi i rečenica,
upotreba dijafilmova, video zapisa, kompjutorskih programa;
- Metoda praktičnog rada koja je u funkciji usvajanja vještina i jačanja volje i motivacije;
- Metoda dramatizacije: pokret kao nositelj radnje za sve što se teže izražava govorom;
- Metoda crtanja: slobodno ili tematski - olakšava razumijevanje.
3. Posebnosti za učenike s poremećajima govorno-glasovno-jezične komunikacije
i specifičnim teškoćama u učenju
Razvojne značajke
U ovu skupinu ubrajamo učenike koji imaju probleme u području jezika, govora,
glasa, čitanja, pisanja te specifične poremećaje učenja (disleksije, disgrafije, diskalkulije).
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Te teškoće nerijetko idu s poremećajem pažnje, hiperaktivnosti, a često ih prati i epilepsija
i promijenjeni EEG nalazi.
a) Govorne i glasovne teškoće.
One uključuju poremećaje izgovora glasova, zamjene ili dodavanje glasova, mucanje,
disfoniju, nazalni izgovor, nerazumljiv govor i mnoge druge. Nepravilan izgovor glasova
ili nepravilan govor privlači negativnu pažnju kod slušatelja, utječe na međusobnu
komunikaciju, uzrokuje teškoće kako na socijalnom tako i na emocionalnom planu.
b) Jezične teškoće.
One uključuju siromašan vokabular, kratke rečenice, nepravilnu građu rečenica,
nemogućnost slijeđenja instrukcija, nepravilnu morfološku strukturu, probleme s
imenovanjima predmeta, osoba, pojava i ostalog s čim se učenik susreće, manjkavu ili
nepravilnu upotrebu prepozicija, selektivni mutizam, pričanje sa samim sobom, teškoće
pri komunikaciji, pričanje u pjesmicama ili ponavljanje fraza i drugo.
c) Učenici s jezičnim teškoćama i specifičnim teškoćama u učenju (disleksije,
disgrafije, diskalkulije).
Ti su učenici redovito prosječnih ili nadprosječnih intelektualnih sposobnosti, ali često sa
disperzijom rezultata na verbalnim od neverbalnih skala. Imaju probleme s auditivnom
percepcijom, lingvističkim procesuiranjem i kognitivnim procesuiranjem.

Prilagodba u nastavnom radu
Važan je način na koji djetetu dajemo informacije, odnosno formulacija rečenica
koje moraju biti jasne i slikovite, popraćene asocijacijama na nešto poznato. Sintaksa
mora biti jednostavna. Potrebno je:
- Predvidjeti duže vremensko razdoblje za usvajanje nekih tema;
- Koristiti različite vrste podražaja – vidne, slušne, taktilne kod obrade novih sadržaja;
- Dati prednost češćim usmenim oblicima u poučavanju i provjeravanju znanja;
- Sustavno provjeravati je li učenik razumio sadržaj, pojmove i definicije te dati dodatna
objašnjenja;
- Izbjegavati učenikovo čitanje na glas ili pisanje na ploči pred razredom (osim ako
učenik ne izrazi želju);
- Koristiti prerađene, sažete, jednostavnije tekstove (i kod čitanja lektire);
- U udžbeniku jasno označiti mjesta koja su bitna;
- Koristiti mnogo konkretnih primjera, slika, pokusa, povezanih s poznatim sadržajima;
- Zadavati manji broj zadataka;
- Pismeno rješavanje zadataka ne ograničiti vremenski, a pogrješke tipa disleksije ne
ocjenjivati;
- Pogrješke u pisanju ne ispravljati nego ih samo naznačiti kako bi učenik sam uočio i
ispravio grješke uz pomoć udžbenika ili rječnika;
- Kod učenja nužno je koristiti slikovne podsjetnike, odnosno pomoći učeniku da nauči
tehniku vizualizacije i bržeg zapamćivanja te da uči uz pomoć kognitivnih mapa.
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4. Posebnosti za učenike s tjelesnom invalidnošću i kroničnim bolestima
Razvojne značajke
Osnovne karakteristike učenika s tjelesnom invalidnošću i kroničnim bolestima su
različiti oblici i težina poremećaja pokreta i položaja tijela, smanjena funkcija pojedinih
dijelova tijela (najčešće ruku, nogu i kralježnice) te nepostojanje dijelova tijela.
Predvidjeti duže vremensko usvajanja nekih tema i pojmova, kao i duže vrijeme rada
učenika.
Učenici s tjelesnom invalidnosti i kroničnim bolestima koji su uključeni u redovnu
osnovnu školu mogu slijediti Plan i program Katoličkog školskog vjeronauka uz određene
prilagodbe.

Prilagodbe u nastavnom radu
Specifične prilagodbe kod pisanja:
Učeniku treba omogućiti pisanje na većim formatima, ponekad samo velikim tiskanim
slovima, a koriste se i drugi oblici (diktiranje drugoj osobi, korištenje računala uz nužne
prilagodbe tipkovnice i miša). Nekim je učenicima potrebno fiksirati papir ili bilježnicu za
podlogu. Učenicima treba osigurati više vremena za pismeno izražavanje, a tekst
predviđen za plan ploče najčešće treba biti kopiran i nalijepljen u bilježnicu. Pismeni ispiti
znanja moraju se prilagoditi manualnoj sposobnosti učenika ili omogućiti samo usmeno
odgovaranje.
Specifične prilagodbe kod čitanja:
Učeniku treba omogućiti uporabu pomagala za držanje knjige u optimalnom položaju ili
pomagalo za okretanje stranica. U praktičnim radovima omogućiti mu korištenje
specifičnih pomagala u radu, pomoć druge osobe. U udžbeniku je potrebno označiti
mjesta koja su bitna: rečenice, tekst slike…
Specifične prilagodbe kod kreativnog izražavanja:
Za postizanje samopoštovanja i bolju socijalnu integraciju treba razvijati kreativne
sposobnosti učenika. Treba mu ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, gdje će on
moći izabrati sebi najprimjereniji model.
Kod učenika s kroničkim bolestima zajednički je samo kronični tijek bolesti dok su
pojavni oblici bolesti i prilagodbe u radu vrlo različiti. Učenicima s kroničnim bolestima
ponekad će biti potrebno prilagođavati tempo rada, ako se zbog bolesti ili
medikamentozne terapije brže umaraju i sporije reagiraju, a ostale posebnosti treba
dogovarati sa stručnom službom škole i roditeljima učenika. Ukoliko učenik zbog
liječenja češće odlazi u bolnicu potrebno je održavati stalnu vezu s učenikom, a ako zbog
kronične bolesti ne može pohađati nastavu u školi postoji mogućnost nastave u kući.
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5. Posebnosti za učenike s mentalnom retardacijom
Razvojne značajke
Učenici s lakom mentalnom retardacijom odražavaju sniženu sposobnost u
intelektualnom funkcioniranju i adaptivnom ponašanju. Odstupanja u intelektualnom
funkcioniranju prepoznaju se kao teškoće u izvođenju različitih misaonih operacija
(generaliziranje i apstrahiranje, analiziranje, povezivanje i zaključivanje, rješavanje
problema). Na području adaptivnog ponašanja imaju teškoće primjene naučenih školskih
sadržaja, a u nastavi im se može pomoći pri snalaženju u novim socijalnim situacijama, u
komunikaciji, brizi o sebi, životu u kući, socijalnim vještinama, samousmjeravanju, u brizi
za zdravlje, u korištenju funkcionalnih znanja i slobodnog vremena.
Prilagodbe u nastavnom radu
Učenici sa sniženim intelektualnim funkcioniranjem zahtijevaju prilagodbu sadržaja
i nastavnih metoda. Kod pripremanja sadržaja, metoda, postupaka, načina ocjenjivanja
voditi računa o individualnim mogućnostima učenika. Što češće koristiti razgovor
polazeći u njemu od učenikove životne situacije pri čemu je značajna uporaba pomoćnih
pitanja kojima se učeniku pomaže da pronađe pravi odgovor. Treba također izraditi
individualizirana vizualna sredstva pročišćena od detalja koji učenika ometaju u
promatranju i otežavaju mu predočavanje i razumijevanje. Jednako tako perceptivno treba
prilagoditi ona sredstva kojima se prezentira izmjenjujući sadržaj (dinamična sredstva)
radi lakšeg poučavanja (povećanja, smanjivanja elemenata, usporavanja, ubrzavanja
izmjene itd). Vježbati i ponavljati treba na individualiziranim nastavnim listićima uz
korištenje raznih vrsta didaktičkih igara. Nužno je koristiti izvornu stvarnost, kad god je to
moguće, kao polazišta u prikupljanju činjenica potrebnih za stjecanje znanja i razvijanje
sposobnosti.
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1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
I. DANI UPOZNAVANJA I OTKRIVANJA BOŽJEGA SVIJETA
1. Lijepo je biti zajedno
otac, majka, obitelj, prijatelji, škola.
Iskustva obiteljskoga zajedništva i radosti.
Otkrivati kako svako dijete ima svoje ime, svoje roditelje i prijatelje;
razumijevati različitosti među vršnjacima u skupini i potrebu uzajamnog
prihvaćanja; razumjeti kako svako dijete želi biti voljeno u svojoj obitelji,
grupi vršnjaka i novoj razrednoj zajednici.
Razvijati osjećaj pripadnosti svojoj obitelji, školi i široj okolini u kojoj
živi; doživjeti školu kao mjesto u kojem se ugodno osjećamo, zajedno
učimo, družimo se i igramo; osjetiti radost zajedništva, poštovanja i
pomaganja.
Igra predstavljanja scenskom lutkom; upoznavanje novoga prostora za
učenje, igru, odmor; izrada panoa s fotografijama djece; likovno
izražavanje o svojoj obitelji; uređenje vjeronaučnog kutića (različiti
predmeti i didaktički materijali religioznog sadržaja za rad i igru kroz
godinu).
Gledanje crtića koje prikazuje radost života u obitelji, skupini, školi.
Obitelj, zajedništvo.
Slaganje panoa ili albuma iz obiteljskoga i školskoga okružja različitim
fotografijama, crtežima, izrescima iz novina.
1. Nema posebnosti.
2. Zbog otežanog prepoznavanja glasova i izgovorenih riječi pojačati
vizualnu percepciju i diskriminaciju.
3. Poticati pričanje na osnovi zapažanja, slušanje i govorenje.
4. Nema posebnosti.
5. Koristiti jednostavne, učenicima bliske izraze, poticati učenike na
izražavanje o sebi i na slušanje drugih.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
I. DANI UPOZNAVANJA I OTKRIVANJA BOŽJEGA SVIJETA
2. Kako je lijep ovaj svijet (Post. 1 1-2,3)
priroda, Bog, čuvanje prirode.
Iskustvo boravka u prirodi, rad u vrtu.
Otkrivati i upoznavati ljepotu stvorenoga svijeta i time Božju blizinu i
ljepotu života (sunce, zvijezde, biljke, životinje); otkrivati kako ljepote
prirode govore o dobrom Bogu koji je sve nama darovao; otkrivati
važnost čuvanja okoliša što nam je Bog darovao.
Razvijati doživljaj čuđenja i divljenja pred svime što je Bog stvorio;
stvarati osjećaj zahvalnosti za divni Božji svijet.
Igre promatranja, osluškivanja i uživljavanja u prirodi; kaširanje i
oslikavanje zemaljske kugle; pripovijedanje slikovnice Stvaranje svijeta B. Blažević
Posjet prirodi, lijepo urešenom vrtu.
Zahvalnost, okoliš.
Stvaranje prvih crteža i izričaja bojom koji prikazuju ljepotu prirode.
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učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

1. Koristiti kao poticaj reljefne slike, omogućiti dulje promatranje
materijala uz optimalno osvjetljenje.
2. Sadržaj obogatiti ilustracijama i popratiti prikladnom pjesmicom.
3. Omogućiti prve komunikacije da se provjeri jesu li učenici razumjeli
sadržaj.
4. Slikovni materijal zalijepiti na klupu učeniku koji teško kontrolira
pokrete ruku ili staviti na stalak za knjigu u položaj optimalan za
gledanje.
5. Poticati učenike na promatranje svijeta oko sebe i samostalno
oblikovati nešto od uočenoga.
KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
I. DANI UPOZNAVANJA I OTKRIVANJA BOŽJEGA SVIJETA
3. Biblija nam otkriva: Bog nas sve ljubi
knjiga, Biblija – Božja knjiga
Dječje iskustvo listanja i čitanja biblijskih slikovnica i drugih ilustracija.
Otkrivati divni svijet slova, riječi i knjige; otkriti da je Biblija divna
Božja knjiga koja nam pripovijeda da dobri Bog ljubi sve ljude;
prepoznati znakove Božje ljubavi u slici roditeljske ljubavi.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

Doživjeti ljepotu riječ i Biblija koja pripovijeda o dobrom Bogu; otkrivati
ljepotu Božje riječi i zavoljeti Bibliju, rado čitati ilustrirane biblijske
priče u Dječjoj Bibliji.
Obilazak knjižnice, pokazivanje Biblijskih slikovnica i Dječjih Biblija.
Izrada vlastitog albuma u koji će unositi svoje crteže tijekom godine.
Gledanje crtića ili dječjih filmova o ljepoti prirode i stvorenja
Božja ljubav.

1. Slova na brajici i uvećani likovni prilozi.
2. Prepoznavanje grafičkih slika riječi ključnih pojmova kroz didaktičke
igre.
3. Vježbe izgovora i razumijevanja ključnih riječi.
4. Uvećani tekstovi, fiksirani na podlozi, po potrebi zalijepiti ih u
bilježnicu.
5. Omogućiti promatranje Biblije i samostalno listanje.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
I. DANI UPOZNAVANJA I OTKRIVANJA BOŽJEGA SVIJETA
4. Bog nas hrani svojim kruhom
kruh, plodovi zemlje, zahvalnost Bogu.
Iskustvo obiteljskog i zavičajnog ambijenta.
Doživjeti važnost kruha u našem svakodnevnom životu; uočiti i osjetiti
povezanost kruha sa zajedničkim ljudskim radom.
Graditi osjećaj brige i pomoći onima koji nemaju svaki dan kruha;
razvijati spremnost dijeliti svoj kruh s gladnima i pomagati siromasima;
biti zahvalan Bogu za kruh i darove zemlje. dar ove kruha i zemlje.onima
koji ga nemaju.
Količinske igre s mjericama raznih vrsta brašna; izrada tijesta sa i bez
kvasca; istraživačke igre sa sastojcima kruha, i izrada štapnih lutaka
(zrno, pekar, kruh); izrada albuma Od zrna do kruha; igra s pokretom
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Sijač; zahvala Bogu, blagoslov i blagovanje zajednički izrađenog kruha.
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Pripremanje darova i sudjelovanje na Danima kruha

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
I. DANI UPOZNAVANJA I OTKRIVANJA BOŽJEGA SVIJETA
5. Bog ljubi sve ljude
Bog – dobri Otac, dobri ljudi.
Iskustvo ljubavi i brige u obiteljskom ozračju i među prijateljima.
Naslutiti i doživjeti u očinskoj i majčinskoj ljubavi samu ljubav i brigu
Oca nebeskoga; otkrivati da su ljudi međusobno braća i sestre: crne, žute
i bijele boje kože; biblijskim događajima i slikama otkrivati dobroga
Boga koji želi da ljubimo svoje bližnje i sve ljude.
Razvijati osjećaj zahvalnosti prema dobrome Bogu za svoje roditelje,
prijatelje i dobre ljude; razvijati spremnost pomaganja ljudima oko sebe.
Igranje uloga i stvaranje kola prijateljstva u koje ulaze ljudi različitih
naroda i rasa; izrada cigle u četiri boje i plakata na temu o pomoći
ljudima; igre sa slovima i rješavanje zadatka s labirintom.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

Dani kruha, pomaganje siromasima, zahvala Bogu.
Uz pomoć roditelja napraviti neki pripravak od brašna za Dane kruha.
1. Konkretizirati sadržaj; omogućiti učenicima da vide plodove zemlje.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom, pjesmu približiti
slikovno.
3. Usvajati sadržaje kroz igru.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Konkretizirati sadržaje i poticati govorenje riječi „hvala“; poticati
učenike da gestama izraze zahvalnosti Bogu koje treba glazbeno
potkrijepiti.

Božja ljubav, bratska ljubav.

1. Osigurati ilustracije i radni pribor za slabovidne.
2. Uz pomoć pitanja prepričati kraću priču o Božjoj ljubavi i brizi za
ljude.
3. Provjeriti razumijevanje pripovijesti i pojasniti nepoznate riječi.
4. Nema posebnosti.
5. Usvajati osnovnu poruku kroz igru i prilagoditi je individualnim
osobinama svakog učenika.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
II. DANI SJEĆANJA I DOBROTE
1. Život je kao sjeme koje raste
sjeme, kvasac, Božji prijatelj – svetac.
Iskustva iz obitelji, okoline i prirode.
Naslutiti kako se u prirodi događaju promjene, buđenje, rast, umiranje;
nasluti i otkrivati da u nebu i nakon smrti s Bogom žive dobri ljudi;
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

osjetiti potrebu da se molimo Isusu za naše drage pokojnike.
Otkrivati potrebu čuvanja uspomena na svoje pokojne; rado se pomoliti
Bogu za svoje pokojne i posjetiti njihove grobove na Dušni dan, zapaliti
svijeću i izmoliti molitvu.
Igre sa sjemenkama, njihova sadnja…; pjevanje pjesme: Sijao Isus;
modeliranje: od sjemenke do drveta; izrađivanje vitraja Božjih prijatelja –
svetaca; izrada panoa ili slaganje puzzle sa svecima; ukrašavanje svijeća
voštanim folijama.
Posjet grobljima, paljenje svijeća i molitva za pokojne na Dušni dan
Božji prijatelj – svetac, pokojnici, molitva.

1. Omogućiti učenicima da vide promjene u prirodi.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom, pjesmu približiti
slikovno.
3. Usvajati sadržaje kroz igru i pokrete.
4. Materijale i slikovni materijal staviti na klupu učenicima koji imaju
poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Konkretizirati sadržaje i poticati učenike da gestama izraze molitve
Bogu za svoje pokojne.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
II. DANI SJEĆANJA I DOBROTE
2. Dobrota svetoga Martina
siromasi, pomaganje, darivanje.
Iskustva iz obiteljskoga života, okoline i iz gledanja TV emisija.
Razumjeti da u svijetu ima mnogo siromašnih ljudi; otkriti na koji način
možemo činiti dobra djela svim ljudima, osobito siromašnima; shvatiti da
Isus želi da mi pomažemo jedni drugima; upoznati sv. Martina koji je
pomagao siromašnima.
Otkriti važnost pomaganja siromasima i razvijati spremnost pomaganja
ljudima u nevolji i svima koji su u našoj okolini potrebni naše pomoći.
Grupni rad - oslikavanje plašta sv. Martina; izrada i ukrašavanje staklenih
lampica; zamišljanje i uživljavanje u lik sv. Martina; igra uloga u
otkrivanju načina kako pomagati potrebnima po primjeru sv. Martina.
Crtić o pomaganju bližnjima
sv. Martin, pomaganje siromasima.

1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Pomoću didaktičkih igara razvijati percepciju i koncentraciju.
3. Slaganje riječi pravilnim slijedom na temelju prethodno izgovorene
rečenice.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja.
5. Koristiti razne vrste potkrjepljenja prema individualnim sposobnostima
djece.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
II. DANI SJEĆANJA I DOBROTE
3. Krist je naš Kralj
kralj, Kristovo kraljevstvo
Poznavanje priča i bajki iz djetinjstva.
Otkrivati da zemaljski kraljevi vladaju na zemlji i da se trebaju brinuti za
mir među ljudima; otkriti Isusa kao jedinoga pravoga i dobroga Kralja
koji se brine za sve ljude i čitav svijet, da svima donosi mir i radost.
Doživjeti Isusa kao dobroga Kralja i rado biti u njegovoj službi; prihvatiti
Isusa kao svoga Kralja i rado biti u njegovoj službi brinući se za mir
među svojim vršnjacima, u svojoj obitelji i okolini.
Gradnja dvorca od pedagoški neoblikovanog materijala; Glazbeno
izražavanje Krist je kralj; igra uloga – gradimo mir u svojoj školi, u
svojoj obitelji i okolini; likovno izražavanje, stvaranje kolaža, izrada
panoa.
Crtić ili film.
Krist Kralj, mir, radost.

1. Taktilni doživljaj konkretnih materijala pripremljenih za učenje.
2. Sadržaj obogatiti ilustracijama, a planiranu pjesmu vizualizirati.
3. Izražavanje doživljenog pokretom.
4. Nema posebnosti.
5. Usvajati osnovnu poruku kroz doživljaj i igru prilagođenu
individualnim sposobnostima.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
III. RADOST ISUSOVA ROĐENJA
1. Dobrota i darovi sv. Nikole
sv. Nikola, dobrota, darivanje.
Iskustvo slavlja sv. Nikole u obitelji i župi.
U liku sv. Nikole otkriti dragoga gosta i prijatelja koji pomaže ljudima,
osobito maloj djeci; u dobroti sv. Nikole otkriti plemenite osjećaje
dobrote, darežljivosti i brige za drugoga.
Doživjeti sv. Nikolu kao dragog prijatelj i gosta kojemu se molimo za
pomoć; razvijati osjećaje dobrote, darežljivosti i brige za drugoga,
osobito za potrebe; biti prijatelj i rado pomagati drugima.
Slikovnica Dan sv. Nikole - B. Blažević; igre rimom iz slikovnice;
likovno izražavanje-kaširanje i ukrašavanje čizmica; izrada darovnog
kutića i međusobno darivanje simboličkim poklonima ili darivanje
pjesmom.
Organiziranje susreta sa sv. Nikolom u školi ili župnoj zajednici.
Blagdan sv. Nikole, dobra djela.

1. Nema posebnosti.
2. Uvježbavati specifičnosti glasovno-govorne komunikacije.
3. Raditi na razumijevanju poruke uz slikovni tekst.
4. Nema posebnosti.
5. Globalno prepoznavanje grafičkih slika riječi u povezanosti s
pripadajućom slikom. Usvajanje poruke kroz igru.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
III. RADOST ISUSOVA ROĐENJA
2. Zajedno oko adventskog vijenca
Došašće, priprava za Božić, adventski vijenac.
Iskustvo pripremanja za božićno slavlje u krugu obitelji i župe.
Prepoznavanje znakova adventske priprave za Božić (adventski vijenac,
pšenica…); otkrivanje plemenitih osjećaja i radosti u iščekivanju Isusova
rođenja.
Pobuditi radost iščekivanja proslave Isusova rođenja; doživjeti Došašće
kao vrijeme priprave za Božić u kojem na poseban način činimo dobra
djela.
Izrada i ukrašavanje adventskog kalendara i vijenca; igra - svijeće i
labirint: Svijeće traže svoje mjesto na vijencu; glazbeno izražavanje adventske pjesme; izrada svijeća od papir-plastike, imitacijska igra: Ja
sam svijeća.
Prikupljanje i izrada adventskih i božićnih nakita.
Došašće - Advent, adventski vijenac.

1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Pomoću didaktičkih igara razvijati percepciju i koncentraciju.
3. Slaganje riječi pravilnim slijedom na temelju prethodno izgovorene
rečenice.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja.
5. Obilježja Došašća prilagoditi individualnim sposobnostima učenika.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
III. RADOST ISUSOVA ROĐENJA
3. Isus se rodio u štalici
Isus, Marija, Josip, štalica.
Iskustvo proslave Božića u obitelji i župi.
Upoznati događaj Isusova rođenja i Isusa, Mariju, Josipa i pastire koji se
raduju Isusovu rođenju; osjetiti i prepoznati znakove božićne poruke koju
donosi Isus: dobrota, mir i ljubav.
Pobuditi i doživjeti iskrenu radost zbog Isusova rođenja i proslaviti ga u
obitelji i školi, u duhu narodnih božićnih običaja.
Izrada zajedničkih jaslica (jasle, slama, razne figure, ovce itd.); likovno
oblikovanje čestitaka za roditelje, pravljenje ukrasa i kićenje bora;
glazbeno izražavanje - božićne pjesme, slušanje klasične instrumentalne
božićne glazbe; slikovnica Mali anđeo i zvjezdica - (V. Štanger Velički)
Posjet živim jaslicama.
Isusovo rođenje, majka Marija.

1. Osigurati za slabovidne učenike prikladne ilustracije.
2. Sadržaj obogatiti ilustracijama, a planirane pjesme vizualizirati.
3. Izražavanje doživljene radosti pokretom.
4. Potaknuti učenike da slobode izreknu svoju osobnu riječ i doživljaj.
5. Koristiti razne vrste potkrjepljenja prema individualnim sposobnostima
djece.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUS NAS VOLI I ČUVA
1. Isus traži svoje prijatelje
prijatelj, prijatelj Isus.
Iskustvo prijateljstva među rodbinom i vršnjacima.
Naslutiti da se Isus rodio za sve ljude, da je prijatelj i spasitelj svih ljudi;
otkrivati da Isus treba prijatelje za svoju zadaću (Mt 4, 18-22); otkriti
kako je Isus pozvao neke ljude koji su postali njegovi prijatelji i učenici.
Doživjeti Isusa kao svoga prijatelja i učitelja; razvijati osjećaj prijateljstva
i suradnju s bližnjima; prihvaćati druge u svojoj grupi, u školi i sredini
iskazujući im osjećaje poštovanja i prijateljstva.
Imitacijske igre u naznakama odjeće iz Isusova doba; igra - labirint: Put
do prijatelja; izrada vjenčića prijateljstva; likovno izražavanje: crtamo
nešto lijepo svome prijatelju.

Prijateljstvo, Isusov prijatelj.

1. Osigurati likovne i druge materijale te pribor za slabovidne.
2. Poticati govorenje uz potpitanja i vizualizaciju biblijskih sadržaja.
3. Smisleno razgovaranje i odgovaranje na pitanja uz potpitanja.
4. Dati prednost usmenom izražavanju.
5. Prepričavanje događaja iz Biblije ili crtanog filma, pričanje po nizu
slika prema slušanom modelu.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUS NAS VOLI I ČUVA
2. Isus pomaže ljudima
slijepac, Bartimej, ozdravljenje.
Iskustva iz okoline.
Otkriti da Isus svima pomaže i čini dobro, osobito bolesnicima; upoznati
kako je ozdravio Bartimeja koji je bio slijepac od rođenja; naslutiti
važnost pomaganja drugima, posebno potrebnima.
Doživjeti i prihvatiti Isusa kao pravoga prijatelja koji svima čini dobro;
razvijati osjećaj važnosti svojih dobrih djela u svjetlu Isusove ljubavi
prema svakome osobno, otkrivajući istodobno da nas Isus voli onakve
kakvi jesmo.
Igra zatvorenih očiju: Pogodi tko sam?; Labirint: Bartimej traži Isusa;
likovno izražavanje bojom i crtežom, pravljenje kolaža.
Crtani film.
Ozdravljenje, slijepac Bartimej.

1. Osigurati uvećane ilustracije za slabovidne.
2. Uz pomoć pitanja prepričati kraću priču i prepoznati gdje se i kada
nešto događa.
3. Provjeriti razumijevanje, dodatno objasniti nepoznate riječi.
4. Nema posebnosti.

20

5. Usvojiti sadržaje kroz igru i prilagoditi ih individualnim osobinama
svakog učenika.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUS NAS VOLI I ČUVA
3. Uz Isusa smo uvijek sigurni
sigurnost, zaštita, Bog - naš čuvar.
Iskustva obiteljske sigurnosti i zaštite.
Buditi osjećaj zaštićenosti, sigurnosti i povjerenja u Isusa koji voli djecu i
svakog čovjeka; razvijati svijest da se uvijek mogu osloniti na Isusa, u
dobru kao i u svim nevoljama i strahovima; otkrivati da Bog čuva sve
ljude i za njih se brine.
Razvijati doživljaj sigurnosti, zaštićenosti i povjerenja u Isusa koji nas
uvijek prati i čuva (Lk 15, 3-7); doživjeti da pripadamo jedni drugima i
da je potrebno gajiti uzajamno povjerenje.
Likovno izražavanje: Strah; igra skrivača, labirint; igra i priča u pokretu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Prepoznavanje i poštivanje znakova na putu od kuće do škole.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
V. S ISUSOM NA PUTU DOBROTE
1. Drugi trebaju moju ljubav i pomoć
bližnji, različitost, pomaganje
Iskustva pomaganja u obitelji i okolini.
Otkrivati druge pored sebe, uočavati razlike i prihvaćati druge kao svoje
prijatelje; upoznavati znakove prijateljstva i načine pomaganja drugima
poput Milosrdnog Samarijanca (Lk 10, 29-37)
Razvijati suosjećanje s ljudima u nevolji, potrebu suradnje s bližnjim s
ciljem pripadanja i prihvaćenosti od grupe. Spremnost prihvaćanja
drugog, svog bližnjeg sa svim njegovim različitostima.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite

Put, povjerenje u Isusa, sigurnost

1. Uvećane ilustracije i crteži.
2. Dodatno raditi na razumijevanju značenja riječi. Pomoć pri iskazivanju
iskustava.
3. Dodati usmene zadatke. Često provjeriti razumijevanje.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Dramatizirati biblijski tekst; zajednički prepoznavati Isusovu brigu za
djecu.

Igre scenskim lutkama različite boje kože; aktivnosti istraživanja: "Po
čemu smo slični a po čemu različiti (posebno odnos prema ljudima s
posebnim potrebama); pisanje ili crtanje poruka za bolesne: "Ja pomažem
drugome"; glazbeno izražavanje - "Ima jedna malena planeta"
Crtić ili film o pomaganju potrebnima.
Pomoć u nevolji, različitost, moj bližnji.
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učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se

1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Pojačano vizualiziranje biblijskih sadržaja.
3. Smisleno razgovaranje i odgovaranje na pitanja uz potpitanja.
4. Nema posebnosti.
5. Dramatiziranje biblijskoga teksta, jednostavno pričanje po nizu slika
prema slušanom modelu.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
V. S ISUSOM NA PUTU DOBROTE
2. Dobri Pastir poznaje svoje prijatelje
ime, pripadati, svatko je važan, Dobri Pastir.
Iskustva iz svakodnevnoga života.
Otkrivati da se poznajemo po imenu i da pripadamo jedni drugima;
razvijati osjećaj povjerenja i ljubavi prema drugim ljudima u svjetlu Isusa
Dobrog Pastira (Iv 10,11-17).
Jačati osjećaj povjerenja, pripadnosti, sigurnosti i ljubavi uz Dobrog
Pastira; razvijati potrebu za ljubavlju: biti ljubljen, moći ljubiti, pripadati
i biti siguran uz Dobrog Pastira
Izrada ovčica i ovčinjaka te igra: "Ja u ovčinjaku"; izrada stripa, puzzle,
rad s materijalima za izradu maketa livade, ovce i ovčinjaka.
Ilustracije, crtić.
Dobri Pastir, povjerenje, sigurnost.

1. Slabovidnim učenicima omogućiti taktilni doticaj s pripremljenim
predmetima i duže promatranje vizualnog materijala.
2. Ovisno o razvijenosti slušanja i govora, poticati aktivno sudjelovanje u
kratkom prepričavanju zgode.
3. Poticati odgovore punom rečenicom i poticajnim pitanjima provjeriti
razumijevanje.
4. Nema posebnosti.
5. Osnažiti razumijevanje poruke koristeći sve oblike potkrjepljenja.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
V. S ISUSOM NA PUTU DOBROTE
3. Susret s Isusom svima donosi radost
Cvjetnica, maslinove grančice, radost.
Iskustva iz župne zajednice i okoline.
Otkrivati radost susreta s Isusom i ljudima; naslutiti značenje Isusova
svečanog ulaska u Jeruzalem na blagdan Cvjetnice (Lk 19, 28-38);
otkrivati znakove radosti zbog susreta s dragim osobama.
Razvijati doživljaje i stavove: biti ljubljen, moći ljubiti, radovati se
drugome, pripadati i biti siguran uz Isusa koji donosi radost.
Igre skrivanja predmeta, labirint: "Isusov put do Jeruzalema"; igre
svečanog dočeka uz slavoluk - slagalica: "Isus jaše na magarcu";
opisivanje Isusovih osjećaja pokretima; izmišljati svečani poklik kod
Isusova ulaska u Jeruzalem; crtanje mjesta radnje događaja;
istraživalačke aktivnosti s grančicama i cvijećem
Sudjelovanje u procesiji na Cvjetnicu.
Cvjetnica, maslinove grančice, mir.

22

uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Specifična korelacija sa stranim jezikom i glazbenom kulturom.
3. Opisivanje punim rečenicama uz korekciju izgovora.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Koristiti razna sredstva – slikovnice, animirani filmovi, glazbene priče,
puzzle, memori, listići…

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUS JE UVIJEK S NAMA
1. Isus s učenicima na večeri
Posljednja večera, oproštaj, žrtva.
Stečena iskustva u obitelji i okolini, iz crtića i filma.
Naslutiti značenje zajedničkoga druženja uz obiteljski stol; otkrivati
Isusovu posljednju večeru sa svojim učenicima kao oproštaj i poziv da to
uvijek čine kao uspomenu na njegovu ljubav i žrtvu (Lk 22, 14-20);
naslutiti da Isus uvijek ostaje s nama. slave svečane blagdane.
Razvijati spremnost zahvaljivanja za Isusovu ljubav i žrtvu koju je za nas
podnio.
Igre postavljanja stola, svečano okupljanje i blagovanje uz pripovijedanje
događaja; igre slovima: "Isus kruh života"; dramatizacija događaja
Posljednje večere.
Umjetničke slike, film.
Posljednja večera.

1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala
potrebnih za zajedničko blagovanje.
2. Nemogućnost prepričavanja tekstova. U živopisnu pripovijedanju
dočarati ljepotu zadnje Isusove večere.
3. Prepoznavanje priče po slikama.
4. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala.
5. Oblikovati prikladnim materijalom neke predmete za blagovanje.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUS JE UVIJEK S NAMA
2. Isus daje život za nas
Isusova muka, križ, smrt na križu.
Iskustva stečena u svakodnevnom životu i u župnoj zajednici.
Uočiti prisutnost bolesti i smrti u svakodnevnom životu; otkrivati Isusov
križni put (Lk 23, 33-49); naslutiti značenje Isusove muke i smrti na križu
za spasenje svih ljudi.
Uočiti i doživjeti da je Isus ljubio ljude i čitav svijet te da je radi nas ljudi
prihvatio put križa i trpljenja; prepoznati načine kako mi možemo
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5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet

pomagati ljudima koji pate i nikada ne biti nasilan.
Izrada zajedničkog križa - grupni rad u kolaž tehnici; posjet i promatranje
križnoga puta u crkvi ili na otvorenom; pripovijedanje događaja Isusove
muke; promatranje buđenja prirode; zajednička priprema i izrada
uskrsnih pisanica; pjevanje prigodnih pjesmica.
Promatranje postaja Križnoga puta
Isusova muka, Isusova smrt na križu.

1. Osigurati uvećani slikovni materijal.
2. Nema posebnosti, potkrijepiti sadržaje didaktičkim igrama.
3. Izraditi slikovni tekst.
4. Nema posebnosti.
5. Jednostavnim materijalima prikazati Isusov križni put.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUS JE UVIJEK S NAMA
3. Svjetlo Kristova uskrsnuća
Uskrsnuće, Uskrs, mir, radost.
Naslutiti značenje događaja Isusove smrti i uskrsnuća - Isus je pobijedio
smrt i tamu: otkrivati Isusovo uskrsnuće kao pobjedu života nad smrću,
svjetla nad tamom, kao pobjedu mira i radosti; naučiti čestitati Uskrs.
Doživjeti uskrsnu radost i širiti tu radost drugima; osjetiti snagu mira koje
Krist daruje svim ljudima i nastojati među svojim vršnjacima i svima
širiti mir i radost.
Posjet cvjetnoj livadi i promatranje prirode (grančice, cvijeće itd.);
pripovijedanje događaja Kristova uskrsnuća; ukrašavanje svijeća
voštanim folijama; izrada uskrsnih jaja - bojanje i izrada čestitaka:
slaganje i razgovor - puzzle: Isusovo uskrsnuće; molitva uskrslom Isusu
uz pokrete.
Slavlje Uskrsa u zajednici.
Uskrs, Kristovo uskrsnuće, mir.

1. Omogućiti taktilni doživljaj uskrsnih simbola.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom.
3. Poticanje na izražavanje pokretima i pjesmom.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela; omogućiti učeniku da s dovoljno slobode
izrekne svoju osobnu riječ i radost.
5. Koristiti razne vrste potkrjepljenja.

KATOLIČKI VJERONAUK
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Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet

1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUS JE UVIJEK S NAMA
4. Isus je uvijek s nama na putu
put, Emaus, uskrsnuli Isus s učenicima.
Otkrivati u susretu uskrsnuloga Isusa s učenicima na putu u Emaus kao
vjernoga prijatelja koji je uvijek s nama i na svim našim putovima (Lk
24, 13-32); uočavati znakove kojima nas Isus vodi sigurnim putem
našega života.
Razvijati spremnost da na svom putu nosimo Isusovo svjetlo: mir, radost,
dobrotu, ljubav…
Likovno izražavanje na temu uskrsnuća, put u Emaus i dr.; igra
zagonetki, igre kamenčića raznih veličina, oblika i boja - gradnja putova;
igre slovima na temu: Uskrsnuće, Radost, Mir; pjevanje pjesme: Ima
jedna duga cesta; dramatizacija: Ja i Isus na Putu ili crtanje - Isus na
mom putu.
Boravak u prirodi i igra gradnje putova.
Put mira, Emaus.

1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i
duže promatraju.
2. Biblijski opis događaja približiti prilagođenom slikovnicom.
3. Vježbe uživljavanja i dramatiziranja kroz igru.
4. Dati prednost likovnom izražavanju.
5. Staviti naglasak na doživljaj susreta s Isusom .

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUS JE UVIJEK S NAMA
5. U molitvi susrećemo Isusa
molitva, Oče naš
Iskustvo molitve u obitelji i crkvenoj zajednici.
Otkrivati da je Bog naš dobri otac, a da su svi ljudi međusobno braća i
sestre; otkriti potrebu molitve Bogu i naučiti molitvu Oče naš kao
najljepšu molitvu koju nas je Isus naučio.
Doživjeti molitvu Oče naš kao razgovor s Bogom koji je naš dobri Otac i
rado se svaki dan moliti Bogu.
Molitva Oče naš uz pokrete; crtanje: Ja dok molim

Molitva, Oče naš.

1. Nema posebnosti.
2. Raditi više na razumijevanje nego na memoriranju molitve.
3. Uvježbati molitvu kroz igru.
4. Nema posebnosti.
5. Upotrijebiti jednostavne geste u molitvenom izražavanju.

KATOLIČKI VJERONAUK
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Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
1. Crkva je Isusov i naš dom
kuća, crkva, sveta misa.
Iskustva iz obitelji i župne zajednice
Otkrivati vanjska obilježja kuće, a potom crkve: zvonik, križ…;
prepoznavanje neki dijelova crkve: oltar, križ, svijeće, kipovi ili slike;
otkriti crkve kao mjesto molitve i susreta s Bogom; otkriti da Isus djecu
zove k sebi (Mk 10,13-16)
Doživljaj radosti radi okupljanja vjernika u crkvi i sudioništva na svetoj
misi, i potom za obiteljskim stolom.
Izrada crkve i kuće od kocaka; labirint: Put od kuće do crkve; gradnja
crkve od lego kocaka; posjet i crtanje mjesne crkve ili neke zamišljene
crkve; igre asocijacije (crkva, molitva…); uočavanje gdje se nalaze i
izrada nekih predmeta iz crkve (oltar, križ, …); igre prepoznavanja uz
doticanje nekih crkvenih predmeta; prepoznavanje sveca zaštitnika svoje
župe.
Posjet mjesnoj crkvi.
crkva, sveta misa.

1. Omogućiti taktilni doživljaj susreta s crkvom i nabožnim predmetima.
2. Razumijevanje crkve i doma pomoću didaktičkih igara-memori,
puzzle, lego…
3. Provjeravati razumijevanje i dodatno objašnjavati nepoznate riječi i
pojmove.
4. Osnažiti iskustvo susreta s Isusom u sakralnom prostoru.
5. Posjet crkvi i izraziti doživljaj sakralnog prostora bojom ili crtežom.

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
3. Marija Isusova i naša majka
majka, Marija – Isusova majka.
Iskustvo obiteljskoga života.
Otkrivati snagu i ljepotu majčine ljubavi i zahvalnosti prema našim
majkama; otkriti i pobuditi ljubav prema Isusovoj majci Mariji koja je i
naša majka.
Doživljaj ljubavi i zahvalnosti prema roditeljima i osobito majci; osjećaj
ljubavi i znakovi pobožnosti prema Isusovoj majci Mariji
Imitacijska igra obitelji: Obiteljski kutić; imitacijska igra - pjesma majci:
Mama; puzzle: Marija, majka Božja
Crtić ili film o majčinskoj ljubavi.
Marija – Isusova majka.

1. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
2. Specifična korelacija s glazbenom kulturom.
3. Potpitanjima poticati učenika na samostalno izražavanje dojmova i
mišljenja.
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4. Pomoć u praktičnim aktivnostima koje zahtijevaju manualnu spretnost.
5. Potaknuti učenike na izražavanje dojmova kroz igru uloga.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

KATOLIČKI VJERONAUK
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
4. S Isusom na praznicima
praznici, odmor, zahvalnost Bogu, povezanost.
Stečena iskustva.
Otkrivati razloge naše radosti i zahvalnosti Bogu, svojim roditeljima,
prijateljima, učiteljima; uočiti kako se i za vrijeme školskih praznika bože
ostati povezan sa svojim prijateljima (u mislima, u molitvi, telefonskim
pozivom, razglednicom…).
Biti zahvalan Bogu za primljene darove i pomoć u učenju i
svakodnevnim radostima; odlučiti za vrijeme praznika činiti dobra djela,
ići na misu i moliti se za svoje prijatelje.
Igre zahvalne molitve Bogu na završetku školske godine; izražavanje
želja za praznike: Kako možemo ostati povezani.
Fotografije s praznika, odmora, putovanja.
Praznici, odmor, zahvalnost.

1. Uvećan likovni prikaz prazničnih događaja.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Opetovano objasniti
nepoznate riječi i voditi učenika potpitanjima.
3. Prema potrebi provjeriti razumijevanje, dodatno objasniti nepoznate
riječi.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba crtati, treba
prilagoditi sredstva za crtanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za bojanje ili crtanje).
5. Poticanje koncentriranog slušanja i odgovaranje na poticajna pitanja o
sebi i drugima, te o svojim doživljajima.

2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. NAŠI VJERONAUČNI SUSRETI
1. Imam svoje ime i svoje mjesto
obitelj, ime, razredna zajednica, prijatelj/prijateljstvo.
Iskustva iz obiteljskoga okruženja donijeta u svijet škole.
Upoznati školu kao mjesto zajedništva i učenja; imenovati članove svoje
obitelji, prepoznati i imenovati članove razredne zajednice; odrediti
osnovne razlike/sličnosti između škole i obitelji; otkriti da u razredu svi
možemo biti prijatelji; pronaći vlastito mjesto u učionici i grupi.
Doživjeti školu kao mjesto druženja i susreta, zajedništva, radosti i
učenja; otkriti da u razredu svi možemo biti prijatelji; promicati
poštovanje obitelji i obiteljskih odnosa; promicanje ljubavi u obitelji i
među prijateljima.
Igra predstavljanja (upoznavanja); slušanje i govorno izražavanje
iskustava iz obiteljskog života; crtanje doživljaja i iskustava iz
obiteljskog života; vjeroučiteljevo pripovijedanje.
Fotografije iz sretnog obiteljskog okruženja (iz MAK-a).
Hrvatski jezik: pričanje na osnovi zapažanja, slušanje i govorenje.
Priroda i društvo: život u obitelji i domu; obitelj i dom; članovi obitelji;
briga za obitelj. Strani jezici (engleski i njemački): uža obitelj.
Obitelj, pomaganje
Povezanosti vjeroučitelja, učitelja i roditelja u školskom odgoju
1. Nema posebnosti.
2. Zbog otežanog prepoznavanja glasova i izgovorenih riječi pojačati
vizualnu percepciju i diskriminaciju.
3. Poticati pričanje na osnovi zapažanja, slušanje i govorenje.
4. Nema posebnosti.
5. Koristiti jednostavne, učenicima bliske izraze, poticati učenike na
izražavanje o sebi i na slušanje drugih.
KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. NAŠI VJERONAUČNI SUSRETI
2. Svi smo vrijedni poštovanja
vjeronauk, vjeroučitelj, pomaganje, drugi
Neke stečene pozitivne životne navike kulturne, duhovne i vjerske.
Odrediti pojmove vjeronauk i vjeroučitelj; prepoznati da se na
vjeronauku obrađuju važna životna pitanja; doživjeti vjeronauk kao
radosni susret u kojem učimo ljubiti Boga i ljude; prepoznati važnost
zajedničkog rada i aktivnog sudjelovanja u nastavi; uočiti da nam je
ljepše kada zajedno pjevamo, slikamo, veselimo se; uočiti važnost
međusobnog prihvaćanja sviju; otkriti važnost uzajamnog pomaganja.
Razvijati samopoštovanje i poštivanje drugih; razvijati svijest o
vrijednosti vlastitog mišljenja i o potrebi d se s poštovanjem slušaju
tuđa mišljenja; otkriti važnost uzajamnog pomaganja; upoznati i
poštivati različitost onih koji drugačije vjeruju.
Ritmička igra i pjevanje poznatih dječjih pjesmica; pripovijedanje
doživljaja i iskustava; crtanje doživljaja i iskustava iz obiteljskog i
školskog života; pokazivanje i promatranje odabranih slika ili
umjetničkih reprodukcija; razgovor i tumačenje.
Fotografije iz školskog života i okruženja; UNICEF-ove razglednice o
nenasilju među djecom; neke obrazovne TV- emisije.
Hrvatski jezik: pravila pristojnosti u komunikaciji. Priroda i društvo:
život i rad u školi; djelatnici u školi.
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

katolički vjeronauk, vjeroučitelj, različitost, zajedništvo, poštovanje.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. OTKRIVAMO ZNAKOVE BOŽJE DOBROTE
1. Divan Božji svijet pjeva slavu Bogu
Bog, stvaranje, svijet, nebo, zemlja.
Donijeta iskustva o prirodi i okolini.
Otkriti i spoznati da je sve što postoji stvorio Bog; prepoznati veličinu i
ljepotu prirode oko sebe; uočiti ljepotu živih Božjih stvorenja; zahvaliti
Bogu na darovima koje nam daje; prepoznati potrebu i važnost čuvanja
prirode i živih stvorenja koje nam Bog daruje.
Razvijati ekološku svijest; promicati osjećaj za lijepo i za duhovnu
dimenziju postojanja.
Vježbe promatranja, slušanja, otkrivanja, uživljavanja, zamišljanja;
stvaralačke vježbe (jezične, likovne, glazbene, scenske); odlazak u
prirodu i promatranje, izražavanje dojmova; vježbe oblikovanja i
preoblikovanja; jezično izražavanje zapažanja i dojmova - vođeni
razgovor; pripovijedanje biblijskih izvješća o stvaranju svijeta; prve
meditativne vježbe (vidjeti - vidjeti iznutra, slušati - slušati iznutra);
pjevanje odabrane pjesme uz pokrete: Tko stvori ovu našu zemlju…
Slike i prizori iz prirode i prirodnih ljepota; ekološki časopisi; knjiga:
Ta divna Božja stvorenja; video-film.
Hrvatski jezik: pjesme o godišnjim dobima. Priroda i društvo: godišnja
doba; čist okoliš. Likovna kultura: motivi iz dječje okoline: ljudi,
životinje, biljke, pojave u prirodi, biblijski sadržaji.
Bog, stvaranje, zahvalnost.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred

Učenička iskustva i pitanja iz života koja su povezana sa školom i
vjeronaukom
1. Nema posebnosti.
2. Pratiti stupanj razvijenosti slušanja i govora učenika, pojednostavniti
riječi.
3. Raditi na razumijevanju nepoznatih riječi.
4. Nema posebnosti.
5. Nove i apstraktne pojmove više puta ponoviti te objašnjavati
učenicima preko poznatih, konkretnih i doživljenih pojmova

Promatranje i prvi jezični izričaji o divnom Božjem svijetu što ga zorno
promatramo.
1. Koristiti kao poticaj reljefne slike, omogućiti dulje promatranje
materijala uz optimalno osvjetljenje.
2. Sadržaj obogatiti ilustracijama, a pjesme tekstovima planiranih
pjesama.
3. Omogućiti odgovaranje punom rečenicom te tražiti ponavljanje
pitanja kako bi provjerili je li učenik razumio sadržaj.
4. Slikovni materijal zalijepiti na klupu učeniku koji teško kontrolira
pokrete ruku ili staviti na stalak za knjigu u položaj optimalan za
gledanje.
5. Poticati učenike na promatranje svijeta oko sebe, promatrano
usvajati putem manipulacije i izrade viđenoga.

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
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Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
4. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
5. Preporuke za korelaciju
6. Novo stručno nazivlje koje se

II. OTKRIVAMO ZNAKOVE BOŽJE DOBROTE
2. Bože, čudesno si stvorio ljude
stvaranje čovjeka, prvi ljudi, Adam, Eva, anđeo čuvar.
Usvojene spoznaje o stvaranju prvi ljudi i o anđelima iz doma, vrtića ili
slikovnica.
Prepričati, uz pomoć ilustracije, biblijsko izvješće o stvaranju svijeta i
čovjeka; navesti imena prvih ljudi; doživjeti i izraziti osjećaj
zahvalnosti Bogu za dar života; uočiti važnost čuvanja dara života;
naučiti molitvu Anđelu čuvaru.
Razvijati sposobnost poštivanja života; doživjeti i izraziti osjećaj
zahvalnosti Bogu za dar života; razvijati svoj dar života i vlastite
sposobnosti kao i darove i sposobnosti drugih.
Pripovijedanje biblijskih izvješća o stvaranju svijeta i čovjeka;
stvaralačke vježbe (jezične, likovne, glazbene, scenske); izrada plakata
o stvorenom svijetu i prvim ljudima; prikazivanje i interpretacija
odabranih slika, prikazivanje i tumačenje dijapozitiva; pripovijedanje
činjenica koji govore o vjeri u Boga stvoritelja u drugim religijama.
Gledanje animiranih filmova „Rajski vrt“i „Anđeo čuvar“'.
Priroda i društvo: ljudi u mom okruženju. Likovna kultura: slikanje,
dizajn, risanje, motivi iz dječje okoline: ljudi, biblijski sadržaji.
anđeli, Adam, Eva, muškarac, žena.
Upoznavanje anđela kao Božjih prijatelja kojima se djeca rado utječu;
molitva Anđelu čuvaru.
1. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno
iskustvo; omogućiti učenicima da sliku vide izbliza i duže je
promatraju.
2. Zahtijevati razumijevanje,a ne memoriranje molitve; uvažiti njihov
specifični izgovor.
3. Jasnije i produženo izgovarati glasove koje učenik mora izdvojiti i to
nekoliko puta dok ih auditivno ne percipiraju.
4. U udžbeniku označiti bitna mjesta: slike, rečenice…
5. Koristiti razne vrste potkrepljenja.
KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. OTKRIVAMO ZNAKOVE BOŽJE DOBROTE
3. Bog je naš dobri Otac
Bog Otac, Božja dobrota.
Donijeta iskustva o dobrom Bogu iz obitelji, vrtića i sredine u kojoj
dijete živi.
Shvatiti i doživjeti Boga kao dobroga Oca koji ljubi sve ljude;
prepoznati načine kako možemo pokazivati poštivanja prema svakome
čovjeku; navesti znakove Božje dobrote iz vlastitoga iskustva.
Razvijati osjećaj i potrebu solidarnost sa slabijima i potrebnima;
razvijati osjećaj zahvalnosti za Božju ljubav prema nama.
Promatranje fotografija iz obiteljskog albuma; jednostavnim crtežima
religioznih simbola poticati dječji doživljaj Božje dobrote; opisivati
doživljaje i iskustva po kojima ljudi izražavaju svoju vjeru: obiteljska
molitva, nedjeljna misa, pobožnosti; pokazati i predstaviti religiozne
predmete i slike povezane s vjerom u Boga; prikazivanje slika iz
sretnog obiteljskoga života: djeca s roditeljima, djedom i bakom, braća
i sestre, djeca u igri, u školi i s prijateljima, te slike koje prikazuju
suprotne situacije; prikazati slike ili dijapozitive crkve, kapelice,
raspelo; likovno, ritmički i glazbeno izraziti te situacije.
Video-film o Isusovu javnom djelovanju.
Bog-dobri Otac, Radosna vijest, djeca Božja.
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uvodi u temu
7. Izborni sadržaji za darovite
učenike
8. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet

Biblijsko izvješće o pozivu Levija i drugih apostola; prispodoba o
Dobrom ocu.
1. Konkretizirati sadržaj; omogućiti učenicima da vide plodove zemlje.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom, pjesme približiti
slikovno.
3. Usvajati sadržaje kroz igru.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku; svima u bilježnicu.
5. Konkretizirati sadržaje; usvojiti i poticati govorenje riječi 'hvala';
poticati učenike na kratke molitvene izraze zahvalnosti Bogu;
obavezno potkrijepiti glazbeno.
KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. OTKRIVAMO ZNAKOVE BOŽJE DOBROTE
4. Zahvalni smo Bogu za kruh i plodove zemlje
plodovi zemlje, zahvaljivanje, darivanje.
Stečena kultura blagovanja i poštivanja hrane.
Shvatiti da je Bog darovao čovjeku zemlju da je obrađuje i da živi od
njezinih plodova; nabojiti neke plodove zemlje; prepoznati i objasniti
važnost kruha u životu ljudi; otkriti i prepoznati načine kako možemo
pokazati zahvalnost prema Bogu zbog njegove dobrote; prepoznati
načine kako možemo druge darivati, osobito one u potrebi.
Poštivati trud i rad svih ljudi koji skrbe za hranu; zahvaljivati Bogu za
kruh i plodove zemlje i za one koji obrađuju zemlju; moliti za gladne i
za svijest o potrebi pravilne raspodjele dobara.
Razgovor o zahvalnosti za žetvu i berbu, za plodove zemlje; pokazati
različite slike žitnih polja i plodova zemlje, slike o pečenju kruha;
opisati put od zrna do kruha; potaknuti učenike da opisuju postupak
pečenja kruha i oblikovati tijesto za kruh i peciva; posjet pekari i
sudjelovanje u oblikovanju tijesta; likovno izražavanje na temu kruha i
plodova; izrada panoa; pjevanje pjesmica; mimikom i pokretima
pokazati što znači biti zaštićen, brinuti se za nekoga i biti dobar;
navesti primjere kršćanske skrbi za djecu; scenski oblik interpretacije
„Priče o sijaču“ Josipa Šimunovića.
MAK; ''Od zrna do kruha''; fotografije o gladnoj djeci u svijetu.
Hrvatski jezik: tema zahvalnosti. Priroda i društvo: Dani zahvalnosti dani kruha; pristojno ponašanje. Likovna kultura: teme o narodnim
običajima i blagdanima, modeliranje tijesta, slikanje. Glazbena
kultura: pjesme o pekaru i kruhu.
Božji darovi - plodovi zemlje.
Znakovi lijepog ponašanja u svojoj okolini: molim, izvoli, hvala i
oprosti; Isus nam je dao posvećeni kruh da uvijek imamo Isusa među
nama.
1. Konkretizirati sadržaj; omogućiti učenicima da vide plodove zemlje.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom, pjesme približiti
slikovno.
3. Usvajati sadržaje kroz igru.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku; svima u bilježnicu.
5. Konkretizirati sadržaje; usvojiti i poticati govorenje riječi 'hvala';
poticati učenike na kratke molitvene izraze zahvalnosti Bogu;
obavezno potkrijepiti glazbeno.
KATOLIČKI VJERONAUK
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Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. LJUDI I POSLIJE SMRTI ŽIVE S BOGOM
1. Novi život s Bogom
smrt, novi život, Dušni dan, svijeća.
Iskustvo rasta i nestanka biljaka i životinja, iskustvo života i smrti.
Uočiti da oko nas biljke i životinje nestaju, a ljudi umiru; shvatiti da
smrt nije kraj, već prijelaz u novi život; rado se sjećati pokojnika i
moliti za njih; opisati što se obilježava na Dušni dan; opisati na koji
način naša obitelj i drugi ljudi iskazuju poštovanje svojim pokojnima
(molitva, svijeće, cvijeće...).
Razvijati potrebu suosjećanja s onima koji su tužni zbog smrti bliske
osobe i moliti za njih; moliti za one pokojne za koje nema tko moliti.
Razgovor o dječjim opažanjima prirode: u proljeće sve raste i cvjeta, u
jesen lišće opada i nestaje; imamo „kućne ljubimce“, životinje koje
jednoga dana nećemo više imati; crtanje i bojanje, uživljavanje u
promjene koje se događaju u prirodi i životu; pripovijedanje iskustva o
sudioništvu na sprovodu nekog pokojnika; promatranje slika i
dijapozitiva o temama prolaznosti života; likovno izražavanje –
slikanje svijeća, cvijeća; molitveno izražavanje za one koji su otišli s
ovoga svijeta; prikazivanje slike crkve, katedrale i groblja, raspela uz
putove i na vrhovima planina; ako je moguće, organizirati posjet
groblju.
fotografije križa i groblja.
Priroda i društvo: Dan spomena na mrtve. Likovna kultura: Spomen na
pokojne, risanje, slikanje, izražavanje bojama, igra svjetla i tame.
život, smrt, pokojnik, Dušni dan.
Odlazak na groblje i uređivanje grobova, osobito onih koje nitko ne
posjećuje; načini štovanja pokojnika drugih religija.
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i
duže promatraju; igra svjetla i tame.
2. Ovisno o razvijenosti slušanja i govora, poticati aktivno sudjelovanje
u pričanju i prepričavanju.
3. Poticati odgovaranje punom rečenicom, tražiti ponavljanje pitanja
radi provjere razumijevanja.
4. Nema posebnosti.
5. Pojmovno pojednostaviti sadržaje i koristiti sve oblike
potkrjepljenja.
KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. LJUDI I POSLIJE SMRTI ŽIVE S BOGOM
2. Sveci su prijatelji Božji
svetac, Svi sveti.
Poznavanje imena sveca zaštitnika
Nabrojiti imena nekoliko svetaca; imenovati sveca zaštitnika svoje
župe; otkriti da se sveci nalaze kod Boga i rado se svecima moliti;
opisati što se slavi svetkovinom Svi sveti; razlikovati blagdan Svih
svetih i Dušni dan; shvatiti da su sveti ne samo oni zapisani u
kalendaru, nego i naši djedovi i bake, rođaci, braća i sestre.
Osjetiti potrebu nasljedovanja svetaca po primjeru njihovih dobrih
djela i moliti se svecima.
Pokazivanje religioznih predmeta upućivanje u njihovo osnovno
značenje (križ, krunica, molitvenik, razni nabožni predmeti…);
prepoznavanje likova svetaca koji su posebno bliski djeci; upoznavanje
s proslavom svetkovine Svih i Dušnoga dana svetih kroz primjerene
slike, pjesme, ritmičke igre; vođeni razgovor o vjerskim običajima i
blagdanima u pojedinom kraju; razgovor o vjerskim slavljima na
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet

kojima posebno sudjeluju djeca; pjevanje pjesmica o svecima; likovno
izražavanje; slušanje pripovijesti o nekim svecima; posjet crkvi i
promatranje kipova svetaca.
Posteri svetaca osobito iz hrvatskoga naroda.
Hrvatski jezik: pjesme o svecima. Priroda i društvo: obilježavanje
blagdana. Likovna kultura: motivi svetaca zaštitnika našega mjesta.
Blaženik, svetac, zaštitnik, zagovornik, Svi sveti.
Primjeri iz života svetaca koji se slave u pojedinim krajevima i čija
imena nosimo; životopisi svetaca; Album svetaca.
2. Dodatno raditi na razumijevanju značenja riječi.
3. Pojačati pismeno uvježbavanje na kratkim i učenicima poznatim
rečenicama.
4. Nema posebnosti.
5. Konkretno opisati i prikazati dobrotu svetaca.
KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUSOVO ROĐENJE
1. Došašće
Došašće, iščekivanje, blagdani, misa zornica, adventski vjenčić.
Poznavanje mjesnih adventskih običaja
Odrediti pojmove Došašće i blagdani; prepoznati da je Došašće vrijeme
iščekivanja Isusova rođenja; imenovati načine kako se možemo
pripremiti za Isusovo rođenje (npr.: izrada čestitki, pripremanje darova
za bližnje, mise zornice, pjesme i molitve, adventski vjenčić...); naučiti
pjevati jednu adventsku pjesmu; opisati advenski vjenčić.
Osjetiti ponos čuvanja i promicanja tradicije, običaje i kulturne baštine;
razvijati doživljaj radosnog pripremanja za Božić.
Vođeni razgovor u kojemu djeca pripovijedaju svoje doživljaje o
iščekivanju Božića u svojoj obitelji; adventske priče i pjesme; crtanje
adventskih tema; izrada adventskoga vijenca i adventskoga kalendara;
kratka i primjerena meditacija o svjetlu i tami; praktični rad: posijati
pšenicu u posudu u razredu; glazbeno izražavanje iščekivanja i
ispunjenja – dramska igra.
Časopisi, figurice potrebne za Božić.
Priroda i društvo: radujemo se blagdanima; pripremamo se za Božić.
Likovna kultura: motivi o običajima u vrijeme došašća, slikanje,
risanje, izrada poklona od staniola, kolaž papira.
Došašće - Advent, iščekivanje, blagdani u došašću.
Adventski običaji pojedinih krajeva; izvanjski načini obilježavanja
Došašća i pripreme za Božić u tradiciji hrvatskoga naroda.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Pomoću didaktičkih igara razvijati percepciju i koncentraciju.
3. Slaganje riječi pravilnim slijedom na temelju prethodno izgovorene
rečenice.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Obilježiti i proslaviti vrijeme Došašća prilagođeno prema
individualnim sposobnostima učenika.

KATOLIČKI VJERONAUK
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Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUSOVO ROĐENJE
2. Radujemo se svetomu Nikoli
darivanje, biskup, sv. Nikola.
Obilježja osobe svetoga Nikole.
Pripovjediti život sv. Nikole; prepoznati i doživjeti sv. Nikolu kao
onoga koji dariva; navesti načine kako mi možemo jedni druge
darivati.
Znati zahvaliti za dobivene darove; razvijati svijest o potrebi darivanja
i dijeljenja s drugima; znati druge razveseliti darom, pomoći i sl.
Upoznavanje sv. Nikole, prijatelja djece i mladeži; priprema darivanja i
uvježbavanja priredbe za blagdan sv. Nikole; pjevanje pjesmica o sv.
Nikoli; crtanje i izrada čizmica, ukrašavanje učionice; slikanje, risanje,
izrada poklona od staniola, kolaž papira; kroz igru 'Da sam ja sveti
Nikola'… potaknuti djecu na darivanje.
video-film o sv. Nikoli.
Priroda i društvo: radujemo se blagdanima; pripremamo se za svetog
Nikolu. Likovna kultura: motivi o sv. Nikoli: slikanje, risanje, izrada
poklona od staniola, kolaž papira. Glazbena kultura: pjesme svetom
Nikoli.
biskup, pomaganje, potrebe, dobra djela, siromasi
Legende o svetom Nikoli.
1. Nema posebnosti.
2. Uvježbavati specifičnosti glasovno-govorne komunikacije.
3. Raditi na razumijevanju riječi i jezika uz slikovni tekst.
4. Nema posebnosti.
5. Globalno čitanje grafičkih slika riječi i povezivanje s pripadajućom
slikom. Usvajanje sadržaja kroz igru.
KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUSOVO ROĐENJE
3. Marija - Isusova majka
Marija, anđeo Gabrijel, radosna vijest, Isus, Sin Božji.
Molitve Mariji
Opisati tko je Marija; prepričati susret anđela Gabrijela i Marije; uočiti
i shvatiti da je Isus Sin Božji; naučiti molitvu Zdravo Marijo;
prepoznati Marijinu spremnost za služenje Bogu.
Doživjeti kako Marija rado postaje Božja službenica i rado slijediti
njezin uzor; spremnost drugima donositi radosnu vijest.
Slušanje i pripovijedanje evanđeoskoga teksta o navještenju;
promatranje reprodukcije o navještenju; risanje i izrada kolaža na temu
navještenja; pjevanje marijanske pjesme; scensko izvođenje
navještenja; molitva Mariji.
BM (ilustrirana Biblija mladih); fotografije o Mariji.
majka, službenica Gospodnja, dolazak Spasitelja
Prvi navještaj Mesije Spasitelja u raju zemaljskom.
1. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo, odnosno predodžba.
2. Zahtijevati razumijevanje,a ne memoriranje molitve.
3. Poticanje razumijevanje asocijativnim pristupom.
4. Omogućiti korištenje specifičnih pomagala u radu.
5. Dramatizirati i sadržajno prilagoditi tekstove.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUSOVO ROĐENJE
4. Božić – blagdan Isusova rođenja
Božić, Betlehem, Isusovo rođenje, pastiri.
Božićni običaji u obitelji i župi, čestitanje
Objasniti kada i što slavimo na Božić; navesti osnovne podatke o
Isusovu rođenju i osobama koje su ga izbliza pratile (gdje se Isus rodio
i zašto, tko je i kako prvi sazano vijest o Isusovu rođenju); opisati kako
Božić slavimo u Crkvi i obitelji; izraditi božićne crteže i čestitke;
naučiti pjevati neke poznatije hrvatske božićne pjesme.
Steći osjećaj zahvalnosti Bogu za njegova Sina Isusa; znati razveseliti
nekoga za Božić čestitanjem, darom, molitvom.
Pripovijedanje iskustava i doživljaja – prigodne slike, božićni
prospekti; pripovijedanje događaja Isusova rođenja (Lk 2, 1-7; 8-20);
uživljavanje u pojedine likove i scensko izvođenje; crtanje božićnoga
događaja, izrada jaslica i oblikovanje figurica; izrada prigodnih dječjih
poklona (božićni ukrasi, čestitke…); uljepšavanje kuće, škole i crkve
za Božić; pjevanje i obrada božićnih pjesama.
Film o Isusovu rođenju; BM; fotografije.
Hrvatski jezik: pjesme i tekstovi o Polnoćki i Božiću. Priroda i
društvo: blagdani – Božić i Nova godina. Strani jezici (engleski i
njemački): blagdani – Božić. Glazbena kultura: pjevanje i obrada
božićnih pjesama. Likovna kultura: slikanje, risanje, izrada darova i
ukrasa od staniola, kolaž papira; Božićni motivi - crtanje i slikanje,
dizajn - slikovnica, izrada ukrasa, čestitki od kolaž papira, izrada
jaslica i figurica od papira ili od kukuruzovine ili glinamola.
Božić-Isusov rođendan, Badnjak; Betlehem, polnoćka, štalica, pastiri.
Slavlje Božića u našem mjestu i posvuda po svijetu; biblijska izvješća
o božićnome događaju i značenje toga događaja za nas danas; božićni
običaji i njihov smisao za naše vrijeme; darivanje u obitelji i među
prijateljima u vrijeme Božića.
1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici, a za slabovidne tekst s
uvećanim tiskom.
2. Sadržaj obogatiti ilustracijama, a planirane pjesme vizualizirati.
3. Izražavanje doživljenog pokretom.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela; omogućiti učenike da s dovoljno slobode
izrekne svoju osobnu riječ.
5. Koristiti sve vrste potkrjepljenja ovisno o individualnim
sposobnostima djece.
KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ISUS SUSREĆE LJUDE
1. Isus poziva ljude u svoju službu
poziv, apostol, zajednica Isusovih učenika, Isusov prijatelj.
Poznavanje crtica iz Isusova života
Opisati način života ljudi u Isusovo vrijeme; navesti imena nekoliko
Isusovih učenika; objasniti tko su apostoli; opisati zadatak koji Isus
daje svojim prijateljima apostolima.
Razumjeti i doživjeti da Isus poziva sve ljude sebi za učenike i
prijatelje; steći osjećaj zahvalnosti što nas Isus poziva za svoje učenike;
promicati međusobno zajedništvo i radost što smo Isusovi učenici.
Promatranje zemljopisne karte Palestine – Isusove domovine; slike
Galileje, Galilejskoga jezera i ribara; pripovijedanje evanđeoskoga
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

teksta o pozivu apostola; izrada plakata; pjevanje pjesme Krist na žalu;
scensko izražavanje, scenske improvizacije (slušati, biti pozvan,
poslušati, odazvati se…); likovno izražavanje: Isus i apostoli.
Isječak filma o pozivu učenika.
apostol, Dvanaestorica, poruka Evanđelja, poslanje, učenik.
Biblijsko izvješće o pozivu Dvanaestorice.
1. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo, odnosno predodžba, koristiti
listiće na brajici.
2. Audio-vizualno obraditi sadržaje radi apstraktnih pojmova.
3. Uz slikovni tekst oslobađanje straha od čitanja.
4. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja.
5. Naglasak staviti na prijateljstvo s Isusom.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ISUS SUSREĆE LJUDE
2. Isus svima čini dobro i posebno voli djecu
Isus i drugi, Isus i djeca, činiti dobro.
Primjeri iz obiteljskoga života o dobroti i brizi za drugoga.
Otkriti kako je Isus s ljubavlju susretao ljude; nabrojiti nekoliko načina
na koje Isus pomaže ljudima; prepričati jednu biblijsku zgodu koja
govori o Isusovoj brizi za druge, osobito siromašne i bolesne; uočiti
kako Isus voli sve ljude, a osobito djecu.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

Sposobnost da kroz igru i pjevanje izrazi radost zbog Isusove ljubavi
prema djeci.; znati zahvaliti Isusu za njegovu brigu za djecu i ljude.

5. Prijedlozi za metodičku obradu

Izražavanje glazbom ili pantomimom (radost, slušanje, situaciju kad
sam tužan, kad me nitko neće slušati dok pričam, kad ne prihvate što
bih želio…); pripovijedanje biblijskoga teksta; uživljavanje u biblijske
likove (siromah, bolesnik, grješnik, carinik); slagalice; vjeroučiteljevo
pripovijedanje uz korištenje zornih materijala (figure od flanel platna,
slike, folije… za rad u paru ili u skupinama); likovno izražavanje na
temu Isus i djeca; blagoslivljati djecu..
Isječak filma o tome kako Isus blagoslivlja djecu; fotografija.
Likovna kultura: slikanje i risanje Isusov lika, izrada kolaža.
Propovijed, liječenje, ozdravljenje, blagoslov, znakovi Kraljevstva
Božjega
Pobliže upoznati događaj kako Isus ozdravlja slijepca od rođenja (Mt.
10,46-52); biblijski tekst: Mk 2,13-17: gozba s grešnicima i carinicima;
upoznati način Isusova ponašanja prema ljudima, na temelju biblijskih
primjera; vježbe poistovjećivanja (kako se osjećam kad me netko voli,
kad me pohvali, kad se želi sa mnom igrati, kad me ne voli ili grdi, kad
se ne želi družiti sa mnom, kako bih se osjećao da sam slijep, bolestan,
kako se osjećam kad mogu gledati, kad sam zdrav…);.
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Uz pomoć pitanja prepričati kraću priču i prepoznati gdje se i kada
nešto događa.
3. Provjeriti razumijevanje, dodatno objasniti nepoznate riječi i
pojmove.
4. Nema posebnosti.
5. Usvojiti sadržaje kroz igru i prilagoditi ih individualnim osobinama
svakog učenika.

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike

10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ISUS SUSREĆE LJUDE
3. Isus nas uči moliti
kraljevstvo Božje, molitva, blagoslov, Oče naš.
Do sada naučene molitve.
Otkriti i odrediti što je molitva; prepoznati da svoju zahvalnost i svoje
povjerenje u Boga izražavamo molitvom; naučiti molitvu Očenaš;
prepoznati da nas je Očenaš naučio moliti sam Isus; uočiti ljepotu
Božje blizine i kraljevstva Božjeg kao najveće dragocjenosti.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

Doživjeti radosno iskustvo osobne molitve i molitve u zajednici; izreći
svoju vlastitu molitvu Ocu nebeskom i Isusu; osjetiti potrebu molitve
za svu djecu i sve ljude na svijetu.

5. Prijedlozi za metodičku obradu

Razgovor o molitvi kojom vjernici govore Bogu o svojoj radosti,
svojim potrebama, zahvalnosti, o svojim molbama, krivnji,
pogrješkama; vježbanje molitve Očenaša; pisanje i izricanje kratke
osobne molitve kojom zahvaljujemo Ocu nebeskom za njegovu
dobrotu; molitva uz pokrete; pjevanje Očenaša.
Scene koje prikazuju Isusa u molitvi.
Hrvatski jezik: tekstovi i pjesme iz književnosti o molitvi.
Očenaš, osobna i zajednička molitva

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Naučiti s povjerenjem moliti molitvu Očenaša i izreći (oblikovati)
svoju vlastitu molitvu Ocu nebeskom; molitva Očenaš na znakovnom
jeziku za gluhonijeme.
1. Nema posebnosti.
2. Zahtijevati razumijevanje, a ne memoriranje molitve.
3. Uvježbati kroz igru i zanimljive sadržaje.
4. Nema posebnosti.
5. Pojam 'kraljevstvo Božje' obraditi u višim razredima; upotrijebiti
geste i simbole u molitvenom izražavanju; potaknuti na vlastito
jednostavno molitveno izražavanje.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ISUS SUSREĆE LJUDE
4. Isus oprašta
radost, žalost, oproštenje, pomirenje, korizma.
Iskustvo radosti i žalosti života.
Razumjeti da u životu ima radosnih i žalosnih trenutaka; upoznati kako
radost možemo dijeliti s drugima; prepoznati iskustva nerazumijevanja
i svađe među ljudima; navesti i opisati znakove pomirenja i praštanja;
spoznati da Bog nama oprašta i da smo i mi dužni opraštati.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

Prepoznati i doživjeti korizmu kao vrijeme praštanja, pomirenja, dobrih
djela i priprave za Uskrs; doživjeti važnost svake osobe i svima činiti
dobro; razvijati dijalog.

5. Prijedlozi za metodičku obradu

Razgovor o dječjim iskustvima radosti u životu, događajima kada su
bili posebno radosni; promatrati slike na kojima je izražena radost ili
slikama izraziti neka važnija iskustva po kojima smo radosni; prikazati
ilustracijama i tamniju stranu života, iskustva iz života koja govore o
različitim oblicima patnje na koju djeca mogu naići; razgovor o
dječjem doživljaju stradanja, nesreće i patnje ili likovno izražavanje;
razgovor ili likovno izražavanje dječjih iskustava svađe i pomirenja te
svađe i ne pomirenja; zajednička analiza različitih iskustava i stavova;
prikazivanje crtežom i slikom različitih mogućnosti rješenja sukoba;
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike

10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike

pantomima; potaknuti djecu na pričanje doživljaja kada su se posvadili
pa pomirili; pripovijedanje evanđeoske poruke primjenjujući je na
učeničku situaciju; zajednički protumačiti Isusovu poruku praštanja
''otpusti nam duge naše…''; scenski prikaz mogućeg smirivanja svađe i
sklapanje mira (pružanje ruku…); likovno izražavanje osjećaja radosti i
patnje; dijete u tišini oprašta svima koji su ga taj tjedan uvrijedili;
izražavanje oproštenja gestom.
Slike o prijateljstvu i nenasilju; TV-emisije o temi nenasilja.
Hrvatski jezik: tema zajedništva i prijateljstva. Tjelesna kultura:
ritmika, pantomima, igre, plesne strukture. Likovna kultura: risanje,
slikanje situacije prijateljstva, zajedničke igre, različite situacije iz
zajedničkog života.
Radost, žalost, svađa, opraštanje, pomirenje
Uočiti događaje vezane uz radost života i patnju koja prati čovjeka; kad
pomažemo drugima, onda činimo dobra djela; upoznati vrijeme
korizme kao vrijeme vježbanja u praštanju i dobrim djelima; korizma
je vrijeme kada više razmišljamo o ljudima koji pate, pomažemo ih i
ispravljamo svoje mane i pogrješke; poznavanje Isusove izreke o
pomirenju.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Koristiti geste, poticati učenike na spontano izražavanje pomirenja i
praštanja.
3. Prema potrebi provjeriti razumijevanje, dodatno objasniti pojmove.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Koristiti jednostavne, učenicima poznate pojmove, sadržaje
potkrepljivati, poticati na pomirenje među učenicima.
KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUSOVO USKRSNUĆE
1. Ususret Uskrsu
priprema za Uskrs, Cvjetnica, Veliki tjedan, Veliki četvrtak.
Običaji prije i u vrijeme korizme te Velikog tjedna.
Upoznati i opisati načine kako se kršćani pripremaju za Uskrs; opisati
što se dogodilo na Cvjetnicu; prepoznati Isusa kao kralja mira; odrediti
koji je tjedan Veliki tjedan i navesti njegove velike dane; opisati što se
dogodilo na Veliki četvrtak; opisati s kim i kako Isus blaguje
Posljednju večeru.
Razvijati osjećaj za pomaganje potrebnima; vježbati se u dobroti;
popravljati svoje ponašanje i biti drugima dobar primjer.
Iskustvo i tumačenje simbola praha i pepela; djeca promatraju i opipaju
pepeo; razgovor o korizmi kao o vremenu dobrih djela, odricanja i
žrtve; razgovor na temu odricanja i darivanja u korist potrebnih;
skupljanje igračaka i drugih priloga kao vlastiti način korizmenog
odricanja; razgovor o sudioništvu na procesiji za Cvjetnicu; tumačenje
značenja maslinovih grančica u procesiji; likovno izražavanje; izrada
panoa; pripovijedanje o Posljednjoj večeri kao gozbi ljubavi; risanje;
promatranje slike Posljednje večere i analiza likova i radnji; dramsko
oživljavanje likova; glazbeno izražavanje prikladnom pjesmom.
Dijamontaža i film o pashalnim događajima.
Priroda i društvo: radujemo se blagdanima – Uskrsu.
Pepelnica, korizma, Cvjetnica, Veliki četvrtak, Posljednja večera
Poznavanje korizmenih simbola i običaja; uočavanje povezanosti
radosti i patnje u darivanju prema Bogu i prema bližnjemu.
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10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Pomoću didaktičkih igara razvijati percepciju i koncentraciju.
3. Poticati samostalno izražavanje i bogatiti iskustvo učenika.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Konkretno obilježiti i proslaviti vrijeme priprave za Uskrs i dane
Velikog tjedna prilagođeno sposobnostima učenika, izraditi
jednostavne materijale za obilježavanje ovih dana.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUSOVO USKRSNUĆE
2. Isusova muka i smrt
Veliki petak, Isusova muka, smrt na križu, znak križa.
Crtice iz Isusova života o muci i smrti.
Opisati događaje koji se povezuju uz Isusovu muku i smrt; naslutiti
značenje Isusove muke, smrti i uskrsnuća za spasenje svih ljudi na
svijetu; prepoznati križ kao znak Isusove ljubavi i kao sveti znak za sve
kršćane; uočiti važnost dostojnog i redovitog činjenja znaka križa.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

Učiti prihvaćati male žalosti i patnje iz ljubavi prema Isusu; znati
utješiti one koji su tužni ili pate; moliti za one kojima je teško.
Evanđeoski tekst o Isusovoj muci; pokazivanje i tumačenje slika i
crteža Križnoga puta; pripovijedanje pojedinih događaja Križnoga
puta; likovno izražavanje; izrada jednostavnoga križa od drveta;
pripovijedanje događaja Velikoga petka; razgovor i podjela uloga za
sudjelovanje u pobožnosti Križnoga puta; klanjanje križu i ljubljenje
križa; likovno izražavanje o djelima Isusove muke i smrti; odlazak u
crkvu i promatranje postaja Križnoga puta.
Fotografije; video-film o Isusovoj muci; BM.
Likovna kultura: korizmeni motivi - risanje Isusa na križu.
Veliki petak, Križni put, osuda, izdaja, bičevanje, križ, razapinjanje

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Upoznati neke biblijske tekstove o Isusovoj muci; tumačenje simbola
križa i drugih znakova Isusove muke; upoznati ukratko molitvu
Križnoga puta.
1. Osigurati tekst na brajici/uvećani slikovni materijal.
2. Nema posebnosti, potkrijepiti sadržaje didaktičkim igrama.
3. Raditi na razumijevanju riječi, izraditi slikovni tekst.
4. Nema posebnosti.
5. Jednostavnim materijalima obilježiti Veliki petak.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUSOVO USKRSNUĆE
3. Isus je uskrsnuo i živi
Uskrs, nedjelja, prazan grob.
Stečena iskustva i uskrsni običaji
Prepričati biblijski tekst o Isusovu uskrsnuću; različitim oblicima
stvaralačkog izražavanja izraziti radost zbog Kristova uskrsnuća;
naučiti pjevati uskrsnu pjesmu; opisati neke uskrsne običaje i simbole;
prepoznati poklik “aleluja” kao uskrsni poklik radosti; upoznati Uskrs
kao najvažniji kršćanski blagdan; naučiti da Isusovo uskrsnuće slavimo
u nedjeljnoj svetoj misi; imenovati nekoliko načina na koje se
radujemno Uskrsu u obitelji, školi, župi.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

Iskusiti i širiti među drugima radost što je Isus uskrsnuo; darovati
siromašne za Uskrs; promicati mir i razumijevanje.
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5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Pripovijedanje događaja Isusova uskrsnuća; pokazivanje slika uskrsne
liturgije; prilagođena meditacija s uskrsnima pjesmama i simbolima:
svijeća, vatra, svjetlo, život; likovno izražavanje na temu uskrsnuća;
ritmičke igre uz uskrsni poklik: ''aleluja''; tumačenje riječi ''Uskrs'' /
''uskrsnuće''; promatranje slike uskrsloga Isusa s učenicima i
uživljavanje u njezinu poruku; slagalica; puzzle; opisivanje i likovno
izražavanje dječjih iskustava vezanih uz uskrsne običaje (pisanice,
blagoslov jela…); kolaž; pokazivanje i kratko tumačenje uskrsnih
simbola; izrada uskrsnog nakita za školu i obitelj.
Fotografije; MAK; isječak filma o uskrsnuću.
Hrvatski jezik: tekstovi i pjesme o Uskrsu. Priroda i društvo: Blagdani
– Uskrs. Strani jezici (engleski i njemački): blagdani – Uskrs.
Glazbena kultura: pučka pjesma: Uskrsnu nam danas Krist. Likovna
kultura: Uskrsni motivi - izrada uskrsnih čestitki, pisanica od ispuhanih
jaja, papira, platna, glinamola i dr.
Uskrsnuće, oganj, uskrsna svijeća, krsna voda
Poznavanje evanđeoskih opisa ukazanja uskrsloga Isusa; upoznavanje
uskrsnih običaja u nekim krajevima; radost učenika u susretu s Isusom
na putu u Emaus (Lk 24,13-35); uskrsna molitva i pjesma "Kraljice
neba".
1. Omogućiti taktilni doživljaj uskrsnih simbola.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom i ograničena
korelacija sa stranim jezicima u integriranim uvjetima.
3. Poticanje na izražavanje punom rečenicom.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela; omogućiti učeniku da s dovoljno slobode
izrekne svoju osobnu riječ.
5. Koristiti razne vrste potkrjepljenja.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUSOVO USKRSNUĆE
4. Uskrsli Isus ostaje s nama
Uzašašće, slanje apostola, Duh Sveti, ognjeni jezici.
Crtice iz Isusova života
Prepričati biblijsko izvješće o Kristovu uzašašću i odlasku Ocu
nebeskom; otkriti kako Isus i dalje ostaje među svojim učenicima i
vjernicima; pripovjediti što se dogodilo na Duhove; prepoznati biblijski
govor simbola vatre (ognja) i vjetra; prepoznati Duha Svetoga kao
Božju snagu koja nas jača, brani i vodi kroz život; navesti što slavimo
na blagdan Duha Svetoga (Duhove).

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

Doživjeti da je Isus s nama i nakon odlaska na nebo; prepoznati Duha
Svetoga kao Božju snagu koja nas jača, brani i vodi kroz život i moliti
mu se.

5. Prijedlozi za metodičku obradu

Pripovijedanje i opisivanje događaja Uzašašća; interpretativno čitanje i
uživljavanje u uloge; likovno izražavanje događaja Uzašašća;
promatranje slike duhovskog događaja i pripovijedanje o dolasku Duha
Svetoga; kratko tumačenje simbola vjetra i vatre i priopćavanje
doživljaja i osjećaja; meditacija; likovno izražavanje o Duhovskom
događaju; pjevanje prikladne pjesme i prikladna glazba.
Reprodukcije; BM.

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite

Uzašašće, Duhovski događaj, Duh Sveti
Biblijsko izvješće o rastanku Isusa i apostola; razumijevanje simbola
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učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Duha Svetoga: voda, vjetar i vatra, golub; uočavanje i prihvaćanje
važnosti krštenja za svagdanji život.
1. Koristiti simbole za razumijevanje Duha Svetoga, ognjenih jezika.
2. Sadržaje konkretizirati vizualnim pomagalima i sredstvima.
3. Razumijevanje pojmova i dopunjavanje grafičkih slika riječi.
4. Poticati učenike na samostalno izražavanje.
5. Koristiti individualizirane listiće i jednostavne riječi.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. ZAJEDNO SMO UVIJEK RADOSNI
1. U zajednici Isusovih učenika
Crkva, krštenje, župa - zajednica vjernika.
Iskustvo iz prisustvovanja obredu krštenja i misi.
Prepoznati i opisati Crkvu kao zajednicu Isusovih vjernika; razumjeti da
krštenjem postajemo članovi Crkve – zajednice Isusovih učenika;
nabrojiti neke obredne znakove krštenja (voda, bijela haljina, svijeća);
prepoznati nedjelju kao dan okupljanja Isusovih učenika u crkvi;
imenovati svoju župu.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

Radosno sudjelovati u misi gdje je Isus uvijek s nama; poticati druge na
sudjelovanje u nedjeljnoj misi.

5. Prijedlozi za metodičku obradu

Pripovijedanje o znakovima i sakramentu krštenja; pokazivanje znakova
kod sakramenta krštenja: voda, sveto ulje, svijeća, krsna haljina itd.;
razgovor o znakovima i djelima koja pokazuju da smo Isusovi učenici;
djeca donose krsni list i istražuju što piše u njemu; čitanje i interpretacija
teksta o Isusovoj prisutnosti u svetoj misi; promatranje odabranih slika na
temu nedjeljnoga slavlja; zajednički pohod crkvi, izmjena i izražavanje
dječjih iskustava o onom što su doživjeli; razgovor o dječjim doživljajima
i zapažanjima na euharistijskim slavljima; likovno izražavanje o misnom
slavlju; izrada makete crkve od papira (kartona); glazbeno izražavanje;
scensko izražavanje: krštenje.
Fotografije misnih slavlja i podjele sakramenta krštenja.

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

krštenje, sveta misa, nedjelja-Dan Gospodnji, blagdan
Upoznati obred krštenja; upoznati način sudjelovanja djece u misi.
1. Omogućiti taktilni doživljaj znakova krštenja.
2. Uvježbavanje sadržaja pomoću didaktičkih igara-memori, puzzle,
lego…
3. Provjeravati razumijevanje i dodatno objašnjavati nepoznate riječi i
pojmove.
4. Omogućiti stjecanje i iskustvo upoznavanjem crkvenog prostora,
posebno krstionice.
5. Posjet crkvi i konkretiziranje u sakralnom prostoru.

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. ZAJEDNO SMO UVIJEK RADOSNI
2. Marija - uzor našim majkama
Marija, majka, svibanj, majčin dan.
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2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

Iskustvo majčinske ljubavi.
Navesti komu je posvećen mjesec svibanj; prepoznati da je Marija
Isusova i naša majka; izreći vlastitoj majci zahvalnost povodom
Majčinog dana; izraditi čestitke majkama; obrazložiti važnost majke u
obitelji; naučiti jednu marijansku pjesmu (npr. Cvijeće za Mariju).

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

Razvijati osjećaj zahvalnosti prema nebeskoj i zemaljskoj majci;
promicati vrijednost i dostojanstvo žene i majke.
Razgovor o ulozi Marije u Isusovu i našem životu; promatranje slike –
Marija s djetetom Isusom; pripovijedanje o značenju Majke Marije u
Crkvi; likovno izražavanje o Mariji koja je naša nebeska Majka;
slagalica; puzzle; ponavljanje i učenje molitava Mariji; usmeno
oblikovanje kratkih osobnih molitava; pjevanje poznatih i učenje novih
pjesama Mariji; pripovijedanje, iskustva i doživljaji o značenju majke u
obitelji; promatranje slike – majka s djetetom i razgovor o odnosu majke i
djeteta; izrada čestitki za Majčin dan; izrada panoa; pjesmice za Majčin
dan.
dijamontaža i meditacija o Mariji; fotografije.
Hrvatski jezik: tema o nedjelji, obitelj - mama, tata, brat, ja i drugi.
Glazbena kultura: pjesme majci.
svibanj-Marijin mjesec, Majčin dan

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike

10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike

Upoznati svetopisamsko izvješće o tome kako nam je Isus s križa dao
Mariju za Majku; upoznati neke pobožnosti prema Mariji; uočavanje
razlike i bliskosti u našem životu: zemaljske majke i nebeske Majke;
naučiti neku marijansku pjesmu koja je bliska djeci i omiljena je puku u
njihovu kraju.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Razumijevanje bez memoriranje molitve i korelacije s glazbenom
kulturom.
3. Poticati spontano izražavanje.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Prilagoditi učenikovim individualnim sposobnostima.

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
1. Mali misionari
misionar, poruka, Radosna vijest, misionar, pomaganje.
Znanje o širenju Isusove poruke u dalekim zemljama.
Upoznati misionare kao glasnike Isusove Radosne vijesti; razumjeti
potrebu naviještanja Isusa onima koji još nisu za njega čuli; prepoznati
velikodušnost i dobrotu misionara.
Razvijati osjećaj brige za misionare i biti „mali misionar“ u svojoj okolini i
šire; uključiti se u prikupljanje pomoći i molitvu.
Prikazati slike i prizore iz misionarskoga života i pripovijedati o njihovim
doživljajima; potaknuti na molitvu i skupljanje pomoći za misije; pogledati
organizirati prikupljanje pomoći za potrebe misija; izrada panoa o
misijama; izraziti (crtežom, govorom, pantomimom) različite situacije koje
su doživjeli.
video-film o životu misionara; slike iz misija.
misionar, Božja poruka, spasenje
Po djelima i ponašanju ljudi možemo osjetiti da vjeruju u Boga i čine
dobro; različiti ljudi po boji kože, jeziku, vjeri i naciji su braća i sestre;
kako pomoći misionarima i organizirati akciju skupljanja milodara i
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10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

potpore s nazivom „Mali misionar“.
1. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku.
2. Prilagoditi sadržaje stupnju razvijenosti govora.
3. Usmjeriti pažnju na bitno u sadržajima.
4. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala.
5. Koristiti jednostavne, učenicima poznate izraze; konkretizirati
pomaganje i dobrotu misionara.

KATOLIČKI VJERONAUK
2. (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
2. Radujemo se školskim praznicima i ostajemo povezani
radost, zahvalnost, molitva, povezanost.
Razlozi za radost, iskustvo zajedništva i povezanosti.
Prepoznati razloge naše radosti i zahvalnosti; navesti načine kako
možemo drugima pokazivati našu radost i zahvalnost; naučiti zahvaliti
Bogu za primljene darove i radovati se zasluženom odmoru; uočiti da
kršćani i za vrijeme školskih praznika sudjeluju na nedjeljnoj svetoj misi,
gdje god bili; nabrojiti načine kako i tijekom praznika možemo ostati
međusobno povezani (u mislima, molitvi, razglednicom…).
Biti zahvalan Bogu za primljene darove i pomoć u učenju; odlučiti i na
praznicima misliti na Boga, ići na misu i moliti i za svoje prijatelje.
Razgovor o tome kako što ljepše provesti školske praznike, kako bismo i
tada doživjeli našu povezanost s Isusom i međusobno; crtežom izraziti
različite prizore s praznika u kojima možemo prepoznati Božje tragove;
donijeti različite slike i fotografije s praznika; izraziti crtežom i bojama
svoju radost što sam dijete Božje i član velike obitelji – Crkve; likovno
izražavanje osjećaja radosti i zahvalnosti za školsku i vjeronaučnu
godinu; glazbeno i ritmičko izražavanje radosti i zahvalnosti.
Slike koje prikazuju odmor, opuštenost i radost.
Hrvatski jezik: tema o nedjelji.
školski praznici, odmor, povezanost
Meditaciju na temu: svijet je prekrasan; zajedničko euharistijsko slavlje
za kraj školske godine.
Nema posebnosti.

3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Predmet

KATOLIČKI VJERONAUK
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Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. PONOVO SMO ZAJEDNO
1. Gradimo zajedništvo i prijateljstvo
prijatelj, zajedništvo, radost.
Postignuta usklađenost osoba i međusobnih odnosa i poznavanje
strukture škole iz 1 razreda.
Poznavati uvjete dobra i plodna prijateljstva; nabrojiti i obrazložiti
karakteristike prijateljstva; uočiti da svatko od učenika pridonosi
izgradnji zajedništva u razrednoj zajednici i u školi; otkrivati da smo
jedni drugima potrebni i navesti kako se možemo u školi i kod kuće
pomagati; otkriti kako povezati prijateljstvo s radošću.
Promicati dostojanstvo svake osobe; razvijati duh prijateljstva, povjerenja
i poštovanja u razrednoj zajednici; širiti radost i mir i nikoga ne
isključivati iz svoga društva.
Pripovijedanje doživljaja s praznika; razgovor o svojim novim
prijateljima koje smo stekli; izmjena iskustva i misli o prijateljstvu;
pokazivanje razglednica koje smo jedni drugima poslali; razgovor o tome
koliko smo mislili jedni na druge za vrijeme praznika; crtanje
prijateljskih doživljaja; crtanje mostova koji povezuju i spajaju; izrada
mostova od kolaža; scenske igre koje nas potiču na prijateljstvo; pružanje
znakova prijateljstva, izrada razrednih pravila za dobre međusobne
odnose; križaljke o prijateljstvu; opisivanje prijateljevih svojstava;
pjesmice o prijateljstvu; likovno izražavanje: situacije prijateljstva;
predstavljanje onoga što će se raditi na vjeronauku tijekom školske
godine.
Slike prijatelja, radosti i zajedništva.
Hrvatski jezik: pjesme o početku škole. Glazbena kultura: pjesma - Opet
u školi.
Vrijednost čovjeka, tajna, povjerenje.
Bez ljubavi prijateljstvo umire; otkrivati kod sebe i kod drugih razne
darove i sposobnosti; neke izreke koje govore o prijateljstvu; popijevka Kakav prijatelj je Isus.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2.Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Opetovano
objašnjavati nepoznate riječi i voditi učenika potpitanjima.
3.Prema potrebi provjeriti razumijevanje, dodatno objasniti nepoznate
riječi i pojmove
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Poticanje koncentriranog slušanja,odgovaranje na pitanja o sebi i
drugima, pripovijedanje o vlastitim događajima i doživljajima uz
poticajna pitanja.

KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. PONOVO SMO ZAJEDNO
2. Isus nam daje snagu i sigurnost
Isus, Stišana oluja, apostol, povjerenje, sigurnost.
Crtice iz Isusova života o pomaganju ljudima i iskustvo pomoći drugima.
Prepričati, uz pomoć biblijskog teksta, kako je Isus pomogao apostolima
kad je utišao oluju na moru; uočiti na temelju biblijskih tekstova važnost
povjerenja u Isusa; otkriti i shvatiti da Isus daje sigurnost i zaštitu; navesti
načine kako se možemo međusobno pomagati.
Otkriti i usvojiti kako se po Isusovu primjeru trebamo brinuti jedni za
druge u školi i kod kuće; razvijati osjećaj povjerenja u život i druge.
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5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Slušanje priča i iskustava na temu prijateljstva i evanđeoskoga teksta
kako Isus pomaže svojim prijateljima; izreke o prijateljstvu;
pripovijedamo kako je Isus naš prijatelj; rišemo o Isusu prijatelju;
pjevanje pjesama koje govore o prijateljstvu (Kakav prijatelj je Isus);
scenska igra; uživljavanje u likove.
BM
Priroda i društvo: kultura života - odnosi među ljudima.
Sigurnost, oluja, spasenje.
Poštovanje i pomaganje onih koji su izvan naše zajednice; otvorenost i
spremnosti na prijateljstvo s Isusom i s drugima.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Dodatno raditi na razumijevanju značenja riječi. Pomoć pri iskazivanju
iskustava.
3. Dodati usmene zadatke. Često provjeriti razumijevanje.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Dramatizirati biblijski tekst; zajednički prepoznavati Isusovu brigu za
djecu.

KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. BOG JE ČUDESNO STVORIO SVIJET I LJUDE
1. Biblija je najljepša knjiga
Biblija, Stari zavjet, Novi zavjet.
Iskustva susreta i prve spoznaje o Bibliji iz 1. razreda na temelju
pripovijesti o stvaranju, o Isusovu zavičaju i djelovanju.
Imenovati svetu knjigu kršćana; razumjeti da je Biblija sveta knjiga koja
govori o Bogu i o ljudima; prepoznati Bibliju kao knjigu koja pripovijeda
o velikim Božjim djelima; prepoznati i razlikovati dva osnova dijela
Biblije: Stari i Novi zavjet; dobiti prvi uvid u rasprostranjenost Biblije
diljem svijeta.
Doživjeti ljepotu Božje riječi i poruke koju donosi Biblija; razvijati
osjećaj radosna doživljaja pri listanju i čitanju ilustrirane Biblije; osjetiti
vrijednost knjige i lijepih pripovijesti koje one donose.
Djeca donose i pokazuju svoje najdraže knjige, pokazati različita izdanja
Biblije: Biblija za djecu, Biblija mladih, liturgijska izdanja Biblije, stara i
nova izdanja, džepna izdanja, Biblija u stripu itd.; zajedničko
pregledavanje knjiga; posjet školskoj, a možda i župnoj knjižnici;
pripovijedanje, tumačenje, objašnjenje; izrada Moje male Biblije i izložba
u razredu.
BM
Hrvatski jezik: knjige koje volim čitati; među knjigama koje čitam je i
Biblija.
Biblija-Sveto pismo, Stari zavjet, Novi zavjet, kršćani
Približiti i upoznati vrijeme i svijet u kojem je nastao biblijski tekst i
omogućiti učenicima da se zorno susretnu s različitim izdanjima Biblije.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prepoznavanje grafičkih slika riječi ključnih pojmova kroz didaktičke
igre.
3. Vježbe izgovora i razumijevanja ključnih pojmova.
4. Uvećani tekstovi, fiksirani na podlozi, po potrebi zalijepiti ih u
bilježnicu.
5. Omogućiti promatranje Biblije i samostalno listanje.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. BOG JE ČUDESNO STVORIO SVIJET I LJUDE
2. Svijet je čudesan i tajnovit
Bog Stvoritelj, ljepote stvorenoga, briga za prirodu i okoliš, pouzdanje.
Osnovni sadržaji koji govore o Božjem i ljudskom stvaranju iz 1. razreda.
Prepoznati i imenovati neke ljepote stvorenoga svijeta (u nama i oko nas);
diviti se tomu svijetu; znati povezati vjeru u Boga Stvoritelja i potrebu
očuvanja svega stvorenoga (briga za prirodu i okoliš).
Uočiti i doživjeti važnost pouzdanja u Stvoritelja; gajiti svijest brige za
prirodu i okoliš; znati se diviti životu i svijetu zbog Božjih i ljudskih djela.
Likovno izražavanje na temu: ''Sada sam malen – kada budem velik…'';
scenski improvizirati: budan sam, uranjam u san, sanjam, budim se….,
svjesno disanje, udisanje i izdisanje; posijati i pratiti s djecom rast sjemena
neke biljke i tumačiti promjene; organizirati s djecom izlet u prirodu i
voditi s njima razgovor tako da mogu doživjeti veličinu i ljepotu stvaranja;
gledanje primjerene dijamontaže o stvaranju i sustvaranju; izrada kolaža,
panoa; izražavanje dojmova o ljepotama Božjega stvaranja; pjevanje i
ritmika; razgovor o očuvanju okoliša.
Fotografije o prirodi, biljkama, životinjama, ljudima.
Hrvatski jezik: teme: pojedinosti u prirodi; prirodne pojave; pjesma: Ti si
veza između Boga i cvijeta. Priroda i društvo: moj zavičaj, godišnja doba
u mom zavičaju; vode u zavičaju. Likovna kultura: motivi iz djetetove
okoline: ljudi, životinje, biljke u mom zavičaju; oblikovanje na plohi –
Jesen – kolaž, dizajn.
Čudo stvaranja, pjesma o stvaranju u Bibliji – Psalam.
Biblijska izvješća o stvaranju; sve što postoji i ima svoj (skriveni) smisao;
prvi dio Vjerovanja.
1. Omogućiti promatranje slika izbliza.
2. Primijeniti pjesme pojmovno jednostavnijih sadržaja.
3. Slaganje riječi u jednostavne rečenice. Poticanje govorenja uz
potpitanja.
4. Osigurati učeniku optimalan položaj slike i teksta koji treba čitati.
5. Razgovaranje, postavljanje pitanja i odgovaranje uz raznolike poticaje.
Imenovati uz pomoć ono što učenik primjećuje oko sebe.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. BOG JE ČUDESNO STVORIO SVIJET I LJUDE
3. Čovjek je divno Božje stvorenje
Božje stvorenje, različitost, jednakost, povezanost, zahvala Bogu.
Osnovne elemente pripovijesti o stvaranju ljudi i anđela iz 1. razreda.
Prepoznati život kao dar; prepoznati i opisati kako čovjek svojim radom
izgrađuje svijet; prepoznati i imenovati razlike i sličnosti među ljudima;
uočiti da su svi ljudi, unatoč razlikama, jednaki i međusobno povezani;
prepoznati i imenovati situacije u kojima se vidi kako su ljudi upućeni
jedni na druge.
Radovati se sposobnostima i darovima kao Božjem daru; doživjeti ljepotu
različitosti i povezanosti; otkrivati i doživjeti radost zbog nas i zbog naših
bližnjih i razvijati osjećaj zahvalnosti prema Bogu i bližnjima.
Interpretacija doživljaja o iskustvu stvaranja i sustvaranja uz pomoć
biblijskih tekstova, npr. izviješće o stvaranju; pripovijedanje i tumačenje
biblijskih tekstova i prikladne pjesme na temu stvaranja prvih ljudi;
ritmička igra na temu stvaranja i sustvaranja; poticajna pitanja i vođeni
razgovor o dječjim sposobnostima i mogućnostima sustvaranja;
izražavanje stvaranja i sustvaranja crtanjem i bojanjem.
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

Video-film o stvaranju prvih ljudi.
Priroda i društvo: priroda; moje tijelo; dijelovi tijela; zdravlje.
različitost ljudi, čovjek-slika Božja.
Svijet se sastoji od različitih ljudi (boja kože, nacija, religija) i svi su
baštinici ovog našeg planeta zemlje; mi s Bogom možemo stvarati i
mijenjati svijet.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Vježbe prepoznavanja, imenovanja i razlikovanja.
3. Davati samo jednostavne primjere riječi na razini prepoznavanja i
primjene.
4. Osigurati optimalan položaj materijala za gledanje/čitanje (stalak za
držanje knjige/papira).
5. Koristiti razne vrste perceptivnih potkrjepljenja.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. BOG JE ČUDESNO STVORIO SVIJET I LJUDE
4. Ljudi nisu poslušali Boga
neposluh (grijeh), prijateljstvo između Boga i ljudi, obećanje Spasitelja.
Iskustva neposluha i prkosa iz djetinjstva i svakodnevnoga života.
Upoznati biblijski tekst o prvome neposluhu (grijehu); opisati
prijateljstvo između Boga i prvih ljudi; kratko upoznati i pripovjediti
kako su prvi ljudi sretno živjeli, sagriješili u raju zemaljskom i kako su
izgubili prijateljstvo s Bogom; prepoznati da ljudi mogu sagriješiti; otkriti
znakove po kojima uočavamo da nas Bog ljubi i prašta nam.
Razvijati osjećaj iskrenosti prema Bogu i bližnjima; doživjeti radost
iskrena priznanja vlastite pogrješku i oproštenja kojega dobivamo;
spremnost na ispravljanje pogrješaka.
Razgovor o odnosu prema stvorenjima i stvarima u našoj okolini;
razgovor o odnosu prema starijima; pripovijedanje o biblijskim
događajima neposluha Bogu prvih ljudi; likovno izražavanje.
gledanje crtanog video-filma.
Grijeh-neposluh, obećanje Spasitelja.
Poticajni tekstovi iz Staroga zavjeta koji najavljuju dolazak Spasitelja
svijeta.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagoditi biblijski tekst. Objašnjavati nepoznate riječi i vođenje
učenika potpitanjima
3. Kod prepričavanja očekivati izričaj punom rečenicom i voditi učenika
potpitanjima.
4. Osigurati optimalan položaj materijala za gledanje/čitanje (stalak za
držanje knjige/papira).
5. Koristiti jednostavne izraze te prilagođene vizualne materijale.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. BOG JE ČUDESNO STVORIO SVIJET I LJUDE
5. Ljudi velike vjere na Božjemu putu
potop, Noa, Abraham, Josip Egipatski.
Pripovijesti o nekim biblijskim likovima koje poznaje od ranije.
Prepoznati i imenovati neke velike starozavjetne likove (Noa, Abraham,
Josip Egipatski); na temelju biblijskih tekstova, kratko prepričati osnovno
o njima; prepoznati u njihovim životima važnost vjere i pouzdanja u
Boga.
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

Uočiti i doživjeti važnost vjere u Boga u vlastitome životu, osobito u
teškim trenucima; po uzoru na biblijske likove otvarati se Bogu i slušati
njegovu poruku; promicati poštivanje svake ljudske osobe i sposobnost
odluke da nikada nikome ne činimo zlo; vježbati se u spremnosti na
praštanje i odluci da drugome ne činimo zlo, poput Josipa Egipatskoga.
Dječje pripovijedanje biblijskih događaja i zgoda iz Staroga zavjeta koje
već poznaju; prepričavanje; metoda prekinute priče; slagalice; puzzle;
čitanje pojedinih dijelova teksta iz Biblije; rješavanje križaljke ili
osmosmjerke na ovu temu; promatranje odabranih slika; glazbeno
izražavanje (meditativni ples); uz pomoć različitih fotografija i
dijapozitiva potaknuti razumijevanje biblijskoga svijeta, zemlje, načina
života i rada (osnovni podaci: palestinsko naselje, nomadski način života,
zemljoradnja, Genezaretsko jezero, ribarenje itd.); uživljeno
pripovijedanje o životu i važnim događajima velikih likova Staroga
zavjeta (Noa, Abraham, Josip); likovno izražavanje; dramska igra na temu
starozavjetnih likova.
Stripovi o ovim biblijskim velikanima; crtani film o Noinoj arci i o Josipu
Egipatskom s naslovom „Josip, kralj snova“.
Likovna kultura: risanje i slikanje biblijskih likova, Noa i životinje, Noina
arka.
Tumačenje imena likova; događaji: potop, duga, žrtvenik, savez, Egipat,
faraon.
Poznavanje, na primjerima navedenih likova, o čemu govori Biblija
Staroga, a o čemu Novoga zavjeta.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagoditi biblijski tekst. Objašnjavati nepoznate riječi i vođenje
učenika potpitanjima
3. Kod prepričavanja očekivati izričaj punom rečenicom i voditi učenika
potpitanjima.
4. Osigurati optimalan položaj materijala za gledanje/čitanje (stalak za
držanje knjige/papira).
5. Koristiti jednostavne izraze te prilagođene vizualne materijale.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. ISUS – DAR BOŽJI ZEMLJI I LJUDIMA
1. Ljudi žive u nadi i iščekivanju
izraelski narod, iščekivanje, Mesija, Spasitelj, Došašće.
Spoznaje i iskustva iz 1. razreda o Došašću.
Znati napraviti poveznicu između izraelskog naroda i Spasitelja (Mesije);
prepoznati i opisati dugotrajno iščekivanje Spasitelja (Mesije) u
izraelskome narodu; prepoznati Izaijin tekst o Mesiji; otkriti i doživjeti
Došašće kao vrijeme radosna iščekivanja Spasiteljeva rođenja; nabrojiti
znakove i adventske običaje koji nas pripravljaju za proslavu Isusova
rođenja; nabrojiti načine kako se pripremamo za Božić (molitvom, dobra
djela, pomaganjem potrebnima, darovi, čestitke, ukrasi…).
Gajiti osjećaj za čuvanje adventske kulturne baštine kao dijela
nacionalnog i kulturnog identiteta; iskusiti osjećaj božićne radosti i
blizine pri izradi božićnih ukrasa i sudjelovanje u pomaganju potrebnima.
Pripovijedanje i razgovor o doživljajima i iskustvima očekivanja važnih
događaja u obitelji i okolini; crtanje kontrastnih slika: čekanje –
ispunjenje čekanja (npr.: kad se roditelji vraćaju kući, kada dobijem
dar…); predstavljanje dramskom igrom: čekanje – ispunjenje čekanja;
vjeroučiteljevo pripovijedanje i tumačenje; promatranje fotografija i
slika: ljudi nešto traže; vježba uživljavanja: čekati i nadati se nečemu;
primjerena meditacija: simbolika adventskog vremena: hladnoća –
toplina; tama – svjetlo; pjevanje adventske pjesme.
Zemljopisna karta Palestine, Galileje i Judeje.
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike

10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Velike i male nade, prorok, Izaija, Mesija-Spasitelj, mir, sloboda, pravda,
blagostanje.
Adventski i božićni običaji pripadnika nacionalnih manjina koji žive u
pojedinim krajevima; povezivanje vlastitog iskustva iščekivanja s
iščekivanjem Isusova dolaska; upoznati da Isus pripada Izraelskom
narodu; poznavanje, razumijevanje i prihvaćanje božićnih običaja,
znakova i simbola.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Primjena prilagođenih slikovnica i pomoću didaktičkih igara razvijati
percepciju.
3. Davati jednostavne zadatke i tolerirati moguće greške.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Izdvojiti bitno. Proslaviti Došašće prilagođeno učenikovim
sposobnostima.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. ISUS – DAR BOŽJI ZEMLJI I LJUDIMA
2. Isus je očekivani Spasitelj
Božić, Sveta obitelj.
Spoznaje o Isusovu rođenju iz 1. razreda
Razumjeti da je Isusovo rođenje ispunjenje starozavjetnih iščekivanja;
jednostavnim riječima opisati događaj Isusova rođenja kako ga opisuje
sv. Luka; imenovati članove Svete obitelji; shvatiti da se Isus rodio da
nam pokaže kolika je Božja ljubav prema ljudima; naučiti neku hrvatsku
božićnu pjesmu; različitim oblicima stvaralačkog izražavanja izraziti
božićnu radost.
Prepoznati povezanost našega međusobnog darivanja i velikog Božjeg
dara nama; aktivno sudjelovati u adventskim i božićnim slavljima i
običajima zajednice; širiti ozračje božićne radosti u svojoj obitelji,
okolini i biti spreman pomagati.
Pripovijedanje biblijskih događaja o Isusovu rođenju; tumačenje riječi
„Mesija“; Uživljavanje, uz umjetničku reprodukciju, u događaj susreta
starca Šimuna i proročice Ane s Isusom u Hramu; slušanje odabrane
božićne priče; scensko izvođenje božićnih prizora; intervju s mještanima
Betlehema; likovno izražavanje; izrada i tumačenje božićnih simbola;
pjevanje božićne pjesme; razgovor o božićnim slavljima i običajima;
uređenje i kićenje razreda; sudjelovanje u božićnoj priredbi.
Video-film o Isusovu rođenju; BM; MAK.
Hrvatski jezik: tekstovi i pjesme o adventskim svecima (sveta Lucija); o
Božiću. Priroda i društvo: ''Kalendar blagdana i praznika. ''Rodio se Isus
– Božić. Strani jezici (engleski i njemački): blagdani – Božić. Glazbena
kultura: Radujte se narodi; Svim na zemlji; I druge božićne pjesme.
Likovna kultura: adventski i božićni motivi; risanje i slikanje, dizajn,
izrada adventskog vijenca, izrada božićnih ukrasa od kolaž papira, folije.
Car August, popis ljudi, Judeja
Isus je kao čovjek došao na svijet u obitelji; naša i Nazaretska obitelj.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Uvažiti ograničenja u stvaralačkom izražavanju i učestalo poticati
učenika potpitanjima.
3. U govornoj obradi nema specifičnosti.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Koristiti razne materijale: vizualne, slikovnice, memori, puzzle…
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite

KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. ISUS – DAR BOŽJI ZEMLJI I LJUDIMA
3. Mudraci traže Isusa
mudraci, zvijezda, darovi.
Poznavanje osnovnih činjenica Isusova rođenja u Betlehemu iz 1. razreda
i neposrednih iskustava vezanih uz proslavu Božića.
Prepričati biblijski tekst o poklonu mudraca (Mt 2, 1-12); navesti broj
mudraca i njihove darove; povezati božićnu zvijezdu s mudracima; uočiti
ustrajnost mudraca da pronađu novorođenog Isusa.
Doživjeti radost zbog Isusova dolaska među nas, poput mudraca; otkriti
potrebu i spremnost darivanja kao vlastiti dar Isusu; doživjeti radost i
zadovoljstvo darivanja u malim stvarima kojima druge radujemo.
Izražajno čitanje i pripovijedanje evanđeoskoga teksta o poklonu triju
mudraca; promatranje i rad na umjetničkoj reprodukciji o poklonstvu triju
kraljeva; objašnjenje simboličnih darova koje su donijeli mudraci;
likovno izražavanje; scensko izražavanje; pismeno izražavanje: sastav
Moj dar djetetu Isusu; pjevanje pjesme.
Fotografije o mudracima; BM.
Mudraci, istok, zvijezda, kralj Herod, svećenički glavari, pismoznanci,
darovi: zlato, tamjan, smirna.
Shvaćanje značenja Kristova rođenja za spasenje svih ljudi; biblijska
izvješća o pohodu mudraca.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Zbog otežane sposobnosti prepričavanja primijeniti specifična
katehetska pomagala.
3. Isto kao kod oštećenja sluha.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Izraditi darove za Isusa.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUSOVI PRIJATELJI
1. Mnogi su povjerovali Isusovoj ljubavi i dobroti
Isusova ljubav, Isusove riječi i djela.
Poznavanje iz 1. razreda nekih činjenica o Isusovu djelovanju među
ljudima, osobito siromašnima, bolesnima i u susretu s djecom.
u Isusovim riječima i djelima, na temelju biblijskih tekstova, prepoznati
Božju ljubav; navesti neko Isusovo djelo ili riječi u kojima se očituje
njegova ljubav; navesti imena ljudi iz vlastitoga iskustva koji su
povjerovali Isusovoj ljubavi.
Prepoznati i osjetiti da je Božja ljubav o kojoj nam govori Isus upućena
svim ljudima; naslutiti i doživjeti da je Isusova ljubav nešto veliko i
neuobičajeno što i nas potiče da budemo i plemeniti.
Odabrana priča: predanost zadatku koji je nekome povjerio otac, djed,
učitelj…; pripovijedanje evanđeoskih događaja i vođeni razgovor;
pravljenje kolaža na biblijske događaje; tumačenje riječi "dobri Otac",
"tko vidi Isusa vidi Boga"; kratko tumačenje što znači vjerovati Isusu;
tumačenje crteža u udžbeniku; primjeri o Isusovom javnom djelovanju iz
Biblije mladih; promatranje biblijskih zemljovida; likovno izražavanje;
napraviti intervju s učenicima o njihovoj vjeri u Isusa.
Biblijski zemljovidi; BM.
Krist, promjena načina života (obraćenje), vjerovati Isusu
Biblijsko izvješće o proroku Iliji i Ivanu Krstitelju; kako se danas
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učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

naviješta evanđelje.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Primjena slikovnica s pojednostavljenim biblijskim sadržajima i s
naglašenom dramatizacijom.
3. Sustavno provjeravati razumijevanje, dodatno objasniti riječ i
pojmove.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Koristiti individualizirane nastavne listiće.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUSOVI PRIJATELJI
2. Isus treba ljude za svoja djela
poziv, Isusovi učenici, apostoli, poslanje.
Prva iskustva i spoznaje o pozivu i poslanju iz 1. razreda.
Objasniti tko su Isusovi učenici i apostoli; prepričati biblijski događaj o
Isusovu pozivu prvih učenika i apostola; prepoznati da Isus u svoju
službu poziva obične ljude; opisati poslanje Isusovih učenika; razumjeti
da Isus i nas poziva i šalje da svima činimo dobro.
Osjetiti i da svi ljudi, bez razlike na dob, učenost, posao i službu mogu
činiti dobra djela i da su na to pozvani; doživjeti bliskost Isusova poziva
da budemo njegovi učenici i da ljudima činimo dobro; razvijati
sposobnosti sudioništvo i suradnje u životu šire zajednice.
Razgovor o velikim zadacima i poslovima koje mogu izvršiti samo oni
koji se osjećaju pozvanima i koji se potpuno predaju tom zadatku;
tumačenje riječi «apostol»; vježbe uživljavanja i poistovjećivanja;
scensko izvođenje teme o pozivu i poslanju; prepričavanje u prvom licu;
rješavanje križaljke s imenima apostola koja nose djeca ili netko u
njihovoj obitelji; razgovor o Isusovim učenicima danas; likovno
izražavanje, pjevanje pjesama: Pusti mreže te, Krist na žalu ili neke
druge.
Film o Isusovu pozivu učenika.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

ribari ljudi, sedamdeset i dva učenika.
Isus poziva mlade da budu njegovi svećenici.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Pojačana vizualizacija biblijskih sadržaja.
3. Smisleno razgovaranje i odgovaranje na pitanja uz potpitanja.
4. Nema posebnosti.
5. Prepričavanje događaja iz Biblije ili crtanog filma, pričanje po nizu
slika prema slušanom modelu.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUSOVI PRIJATELJI
3. Novi zavjet pripovijeda o Isusovu životu
evanđelje, evanđelisti, Isusov život, Djela apostolska.
Privi zorni doticaji s Biblijom i knjigama Novog zavjeta iz 1. razreda.
Prepoznati i odrediti Evanđelja kao dio Novoga zavjeta; imenovati
evanđeliste; navesti dva kratka teksta koji govore o Isusu i opisuju njegov
lik; navesti što više podataka o Isusovu životu koja smo dosada naučili na
vjeronauku; navesti neko djelo koje prikazuje Isusa (pjesma, film, knjiga,
slika…); prepoznati Djela apostolska kao dio Novoga zavjeta koji govori o
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s

životu prvih kršćana.
Prepoznati i doživjeti evanđelja i Djela apostolskih kao spise koji
pripovijedaju o Isusu i njegovim učenicima; osjetiti snagu prve kršćanske
zajednice i razvijati osjećaj zajedništva i jedinstva Kristovih učenika.
Naučiti imena evanđelista; tumačenje naziva: Evanđelje, Djela apostolska,
poslanice; prikazivanje dijamontaže o apostolskom propovijedanju i prvim
kršćanskim zajednicama; tumačenje s pomoću zemljovida; pomoću
križaljke ili osmosmjerke otkriti osobine prvih kršćana; pomoću kolaža
izraditi pergamene poput onih na kojima su apostoli pisali pisma
kršćanima; likovno izražavanje na temu Pavlove usporedbe Crkve i
vjernika s tijelom, izrada umne (mentalne) mape na tu temu.
BM; zemljovidi; fotografije.
Likovna kultura: risanje i slikanje Isusova lika, zatim likova poznatih ljudi
koji danas slijede Isusa.
evanđelisti, Djela apostolska, kršćanske zajednice-Crkva, pisma-poslanice.
Učenici govore u Isusovo ime (usp. Lk 10, 1-12).
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku te brajev pisaći stroj/pisaći
pribor za slabovidne.
2. Poticati govorenje uz potpitanja i vizualizacije biblijskih sadržaja.
3. Smisleno razgovaranje i odgovaranje na pitanja uz potpitanja.
4. Dati prednost usmenom izražavanju.
5. Prepričavanje događaja iz Biblije ili crtanog filma, pričanje po nizu slika
prema slušanom modelu.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ŽIVOT JE LIJEP I TEŽAK
1. Upućeni smo jedni na druge
radost, žalost, pomoć u nevolji, bližnji.
Spoznaje i iskustva o radosti i žalosti, pomaganju drugima iz 1. razreda.
Razlikovati svijetle (pozitivne) i tamne (negativne) strane života; znati
prepričati prispodobu o Milosrdnom Samarijancu; shvatiti da teškoće
lakše možemo prihvatiti, podnositi ili okrenuti na dobro s Božjom
pomoću; navesti neke ljude koji ne mogu živjeti bez pomoći drugih;
navesti neke ljude koji pomažu drugima.
Uvidjeti i iskusiti da ljepše i bolje živimo kada se uzajamno pomažemo;
stjecati sposobnost pomaganja bližnjima, osobito potrebnima; gajiti
osjećaj prihvaćanja bolesnika i ugroženih ljudi u svojoj okolini poput
Milosrdnog Samarijanca.
Razgovor pomoću konkretnih poticajnih pitanja, koja se odnose na
primjere iz dječjeg iskustva, na temu «zašto čovjek trenutke velike žalosti
ili velike radosti želi podijeliti s drugima» (primjer: rođendani, imendani,
vjenčanja, sprovodi…); situacijska igra; razgovor o temi radosti i žalosti s
roditeljima i iznošenje iskustava i spoznaja o tome; navođenje djeci
poznatih dobrotvornih ustanova koje pomažu ljudima; vježbe
uživljavanja: kako se osjećam kada sam prema nekome dobar, kada mu
pomažem, a kako se taj drugi osjeća; vježbe poistovjećivanja;
pantomima; scensko izvođenje prispodobe o Milosrdnom Samarijancu,
likovno izražavanje.
odabrani kratki film o socijalnoj skrbi i pomoći.
Dvije zapovijedi ljubavi, bližnji, svećenik, levit, milosrdni Samarijanac.
Biblija pripovijeda o pravednom Jobu koji trpi i ima povjerenja u Boga;
tjelesna i duhovna djela milosrđa.
1. Koristiti konkretne primjere.
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posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

2. Osim primjene pojednostavljenih sadržaja nema posebnosti.
3. Nema posebnosti.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Dramatizirati tekst. Razgovarati uz poticajna i usmjeravajuća pitanja.
Prepoznavati pomoć (nama i drugima).
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ŽIVOT JE LIJEP I TEŽAK
2. Isus je trebao trpjeti, biti raspet i umrijeti
Isusova muka i smrt, trpljenje (patnja).
Osnovno znanje o nekim činjenicama Isusove muke i smrti iz 1. razreda.
Opisati događaje koji se povezuju uz Isusovu muku i smrt; navesti imena
nekih ljudi koje povezujemo uz Isusovu muku i smrt (Juda, Pilat);
prepoznati da je Isusova muka i smrt oslikana na slikama križnoga puta
(u crkvi); naučiti pjevati neku korizmenu pjesmu.
Uočiti i doživjeti da je Isus ljubio ljude i čitav svijet te da je radi nas ljudi
prihvatio put križa i trpljenja; prepoznati načine kako mi možemo
pomagati bolesnim ljudima i drugima koji pate; promicati nenasilje.
Pripovijedanje biblijskih tekstova o Isusovoj muci (prema Lk 22,1-23.
56); prikazivanje primjerene dijamontaže o muci; zajedničko stvaranje
kolaža o Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću; vođeni razgovor; rad sa
slikama koje prikazuju pojedine situacije križnoga puta; pjevanje
korizmene pjesme; scenske improvizacije; intervju; likovno izražavanje;
pokazivanje simbola liturgije Velikog tjedna (liturgijske boje, prekrivanje
križa).
Film o Isusovoj muci.
Likovna kultura: motivi iz Isusove muke, slikanje Posljednje večere,
risanje i slikanje Isusa na križu.
veliki svećenik, rimski vojnici, razbojnici.
Upoznati da je Isusova smrt zapravo smrt Pravednika koji umire za
grijehe svih ljudi.
1. Omogućiti taktilni doživljaj simbola Isusove muke i smrti.
2. Pričanje po nizu slika s jasno istaknutom radnjom i primjena
didaktičkih igara.
3. Pričanje o osobnim doživljajima i događajima uz poticajna pitanja.
4. Omogućiti stjecanje iskustva u široj zajednici vjernika. Potrebno
osigurati prijevoz i pratnju.
5. Povezati s uskrsnućem. Istaknuti bitno.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ŽIVOT JE LIJEP I TEŽAK
3. Uskrsli Isus daruje mir i radost
Isusovo uskrsnuće, prazan grob, uskrsna radost, Uskrs.
Osnovne spoznaje o Isusovu uskrsnuću iz 1. razreda.
Uočiti da Isusova smrt na križu nije kraj: Isus je uskrsnuo; kratko
pripovjediti događaj uskrsnuća (prazan grob; susret uskrsnuloga Isusa sa
ženama i apostolima); uočiti kako su se strah i žalost Isusovih učenika
nakon njegova uskrsnuća pretvorila u mir i radost; prepoznati Uskrs i
uskrsno vrijeme kao vrijeme kada slavimo Isusovo uskrsnuće.
Izraziti iskustvo uskrsne radost i širiti tu radost drugima; doživjeti snagu
mira koje Krist daruje svim ljudima da bi živjeti u miru i radosti; znati
čestitati Uskrs i razveseliti siromašne.
Vjeroučiteljevo pripovijedanje o Isusovu uskrsnuću; promatranje slika i
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet

likovno izražavanje na temu Uskrsa; pjevanje uskrsne pjesme; razgovor o
uskrsnim događajima; izrada umne mape; izrada uskrsnih čestitki i
ukrasa; pripovijedanje o uskrsnim običajima.
Prikazivanje dijapozitiva ili filma; BM.
Hrvatski jezik: pjesme i priče o Uskrsu i o uskrsnim običajima. Priroda i
društvo: blagdani: Uskrs. Strani jezici (engleski i njemački): blagdani –
Uskrs. Likovna kultura: uskrsni motivi, crtanje, modeliranje, izrada
čestitki i ukrasa za Uskrs. Glazbena kultura: uskrsne pjesme; pjevanje
pjesama koje izražavaju radosno raspoloženje.
prvi dan u tjednu - nedjelja, duh, tijelo, rane.
Razumijevanje i prihvaćanje znakova uskrsne radosti, mira i ljubavi u
svakodnevnom životu.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Specifična korelacija sa stranim jezikom i glazbenom kulturom.
3. Opisivanje punim rečenicama uz korekciju izgovora.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Koristiti razna sredstva – Biblija, slikovnice, animirani filmovi,
glazbene priče, puzzle, memori, listići…
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. LIJEPO JE KAD BRAĆA ŽIVE ZAJEDNO
1. Isus nas uči opraštati, ljubiti i moliti
praštanje, zlatno pravilo, molitva.
Iskustva opraštanja iz 1. razreda.
Poznavati i objasniti Isusovo zlatno pravilo; uočiti važnost praštanja u
svakodnevnom životu; navesti primjere praštanja; razumjeti da je molitva
razgovor s Bogom; odrediti najprikladnije vrijeme za rad i za molitvu;
izreći/napisati vlastitu molitvu.
Razvijati sposobnost prepoznavanja pogrješke koje činimo jedni drugima
i popravljati ih; doživjeti molitvu kao razgovor s Bogom i kao znak naše
uzajamne ljubavi i brige.
Razgovor o dječjim osobnim iskustvima prijateljstva i zajedništva;
usporedba zlatnog pravila i narodne izreke ''Što ne želiš da drugi učini
tebi….''; tumačenje pojmova koji označuju grijeh, krivnju, pogrešku,
povredu zajedništva; odabrane pripovijetke; primjeri iz dnevnog tiska;
objasniti razlike na primjerima: oštetiti nešto nehotice, uništiti namjerno,
ne htjeti pomoći; priče iz dječjeg svakodnevnog života; dramska igra ili
pantomima; likovno izražavanje: strip o odnosima u razredu; oblikovanje
vlastitih molitava za zajedničke susrete.
Bonton ili pravila lijepog ponašanja.
Zlatno pravilo života, dobrostiv, milosrdan.
Uočavanje činjenice da nitko ne može živjeti sam; pravila međusobnog
ponašanja.
1. Nema posebnosti.
2. Sustavno provjeravati razumijevanje, obogatiti iskustveno.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Biti model učeniku u praštanju i molitvenom izražavanju. Učenike
poticati na pomirenje te ostvariti uvjete za razne vrste molitvenog
izražavanja.
KATOLIČKI VJERONAUK
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Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite

3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. LIJEPO JE KAD BRAĆA ŽIVE ZAJEDNO
2. Majčin dan
Majčin dan, majka, ljubav, pomaganje, zahvalnost.
Iskustvo zahvalnosti zemaljskoj i nebeskoj majci u mjesecu svibnju iz 1.
razreda.
Objasniti što se obilježava Majčinim danom; prepoznati važnost
pokazivanja zahvalnosti onima koji se brinu o nama; prepoznati i odrediti
u čemu nam je primjer majčina ljubav.
Određenom gestom izreći zahvalnost vlastitoj majci; promicati vrijednost i
dostojanstvo majke i žene.
Vježbe uživljavanja: što veseli druge i čime ih mogu usrećiti; izrada
čestitki za Majčin dan; priprava dara kojim ćemo razveseliti majku; pisanje
pjesmice majci; pjevanje pjesmice za Majčin dan; dogovor o dobrom djelu
koje će razveseliti majku za Majčin dan; izrada panoa o zahvalnosti majci;
oblikovanje molitve za moju mamu.
Fotografije o majkama.
Hrvatski jezik: tekstovi i pjesme o majci. Priroda i društvo: obitelj, majka,
rodbina. Glazbena kultura: pjesmice o majci. Likovna kultura: teme o
prijateljstvu i zajedništvu; tema – majka za Majčin dan u različitim
tehnikama; izrada čestitki za Majčin dan.
zahvalnost, potrebe.
Primjer pelikana; molitva za obitelj.
1. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
2. Specifična korelacija s glazbenom kulturom.
3. Potpitanjima poticati učenika na samostalno izražavanje dojmova i
mišljenja.
4. Pomoć u praktičnim aktivnostima koje zahtijevaju manualnu spretnost.
5. Potaknuti učenike na razgovor i usmeno izražavanje.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. LIJEPO JE KAD BRAĆA ŽIVE ZAJEDNO
3. U obitelji živimo jedni za druge
roditelji, djeca, nedjelja u obitelji, zajedništvo.
Iskustvo zajedničkog života u obitelji donijeto i stečeno u 1 razredu.
Uočiti da svatko živi u zajednici; razlikovati neke zajednice (obitelj,
razred, župa itd.); prepoznati i prihvatiti da u obitelji treba znati čuti druge,
vidjeti druge, živjeti za druge.
Prepoznati i njegovati obiteljsko zajedništvo; graditi spremnost za
prihvaćanje vlastitih dužnosti u svojoj obitelji; razvijati radost obiteljske
sloge, pomaganja i zajedništva među braćom i sestrama.
Vježbe uživljavanja: što veseli druge i čime ih mogu usrećiti, posebno
članove obitelji; izrada malog obiteljskog stabla i razgovor o odnosima u
obitelji; izrada mape o mojoj obitelji; tko što radi u mojoj obitelji;
oblikovanje molitve za moju obitelj; oblikovanje spontanih molitava za
blagoslov kod stola, prije i poslije jela; scensko izražavanje: prizori iz
obiteljskoga života; likovno izražavanje: zajedništvo u obitelji.
Fotografije obitelji i zajedništva.
Priroda i društvo: obitelj, kultura stanovanja. Likovna kultura: obiteljski
motivi izraženi vodenim bojama ili temperama. Glazbena kultura: pjesma:
''Dijete pjeva''. Tjelesna kultura: igre, plesne strukture.
obitelj - mala Isusova Crkva, pričest.
Pravila ponašanja u obitelji; zajednička molitva u obitelji.
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učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji

1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Poticati samostalno izražavanje uz sliku. Specifična korelacija s
glazbenom kulturom.
3.
Kod
prepričavanja
poticati
izričaj
punom
rečenicom.
4. Nema posebnosti.
5. Potaknuti učenike na razgovor i usmeno izražavanje.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. LIJEPO JE KAD BRAĆA ŽIVE ZAJEDNO
4. Pripadam župnoj zajednici
krštenje, ime, Crkva, zajednica, druženje.
Donijete spoznaje iz obitelji i iz 1 razreda o krštenju.
Prepoznati krštenje kao način primanja u Kristovu Crkvu i znak
pripadnosti Crkvi; otkriti i spoznati da kršćanska obitelj s drugim
obiteljima čini Crkvu; navesti neke podatke o vlastitoj župnoj zajednici.
Naslutiti i osjetiti da su nam za život u vjeri potrebni drugi: kršćanska
zajednica, župa, Crkva; promicati važnost aktivnog uključenja u život
svoje župe.
Razgovor o tome kojoj sve zajednici pripadamo; shematski prikaz
povezanosti zajednica; izmjena iskustava o krštenju o kojem su djeci
pripovijedali roditelji; razgledavanje fotografija s vlastitog krštenja,
pregledavanje krsnih listova; vođeni razgovor na temu pripadnosti
zajednici; korištenje odabranih slika i fotografija; kratko tumačenje riječi:
krstiti (kristiti); uroniti, tumačenje znakova: svijeća, bijela haljina, voda;
djeci primjerena meditacija uz krsne simbole; likovno izražavanje na
temu krštenja; zajedničko sudjelovanje na jednom krštenju;
pripovijedanje o životu i primjeru pojedinih zaštitnika; glazbeno
izvođenje dječjih imena; razgovor o značenju krštenja i znaku križanja;
tumačenje pojmova: Crkva, crkva (zgrada), župa; usmeno, pismeno ili
likovno izražavanje: vanjski i unutrašnji izgled župne crkve.
film ili dijamontaža o tijeku krštenja; fotografije o svojoj župi.
krštenje, Etiopljanin, župa, župnik, živa Crkva.
Poznavanje krsnih znakova i simbola; poznavanje značenja riječi
„krštenje“.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Konkretizacija u sakralnom prostoru. Poticanje na govorni izričaj
punim rečenicama.
3. Nema posebnosti.
4. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo, odnosno predodžba.
5. Konkretizacija u crkvi i župnoj zajednici. Korištenje listića i drugih
materijala.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. LIJEPO JE KAD BRAĆA ŽIVE ZAJEDNO
5. Kršćani se u svijetu poštuju i pomažu
kršćani, papa, biskupi, svećenici, pomaganje.
Spoznaje o pomaganju drugima iz 1 razreda.
Prepoznati da se svi kršćani, koji vjeruju u Krista, trebaju međusobno
poštivati i pomagati; imenovati osnovne službe/osobe u Crkvi; uočiti da
se kršćani u cijelome svijetu međusobno pomažu (npr. misijski krajevi).
Promicati međusobno poštovanje i pomaganje kao najveći znak
pripadnosti kršćanskoj zajednici; promicanje vrijednosti rada, suradnje i
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5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

zauzimanja za druge.
Odabrane priče o ljudima koji su rado drugima pomagali i činili dobro;
razgovor kako i djeca mogu pomagati drugima; ritmička igra; rad s
različitim fotografijama koje prikazuju različite crkve, crkvene zajednice
i njihove predstavnike u posebnim zgodama gdje se vidi zajedništvo i
pomaganje; likovno izražavanje na temu pomaganja drugima, tj. što znači
biti ''jedno srce i jedna duša''.
Fotografije o socijalnoj brizi i pomoći potrebnima; fotografije crkvenih
službenika.
Katolička Crkva, papa, biskup, sakramenti.
Član sam svoje župne zajednice: u njoj svi imamo svoje mjesto, u njoj se
okupljamo, primamo sakramente, molimo, družimo se, ministriramo....
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Konkretizacija u sakralnom prostoru. Poticanje na govorni izričaj
punim rečenicama.
3. Nema posebnosti.
4. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo, odnosno predodžba.
5. Konkretizacija u crkvi i župnoj zajednici. Korištenje listića i drugih
materijala.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
1. Naša zahvalnost Bogu i ljudima
otac, dijete, dar života, Tobija, Rafael.
Spoznaje međusobne povezanosti i zahvalnosti iz 1 razreda.
Izraziti zahvalnost prema Bogu za dar života; graditi odnos zahvalnosti i
povjerenja prema Bogu i ljudima; izreći/napisati vlastitu molitvu zahvale.
Uočiti, doživjeti i promicati svijest da je Bog dobar i da smo mi
međusobno braća i sestre; promicati važnost zahvalnosti Bogu i onima
koji nam pomažu.
Razgovor o iskustvima iz svakodnevnog života o odnosima između braće
i sestara; pokazivanje i interpretacija fotografija s motivima međuljudskih
odnosa među djecom; pripovijedanje dječjih primjera kako oni izražavaju
svoju zahvalnost Bogu i jedni drugima; likovno izražavanje osjećaja
radosti i zahvalnosti; glazbeno izražavanje osjećaja radosti i zahvalnosti;
oblikovanje zahvalne molitve za dobrotu, ljubav i brigu koju
doživljavamo od Boga i ljudi (prepričavanje biblijske priče i njezinih
zgoda o Tobiji); izražavanje dojmova.
Biblija; fotografije.
Hrvatski jezik: Dani zahvalnosti – Dani kruha (pjesmice, članci). Priroda
i društvo: Dani kruha – Dani zahvale. Likovna kultura: blagdanski
motivi, teme o kruhu i plodovima zemlje; narodni običaji; modeliranje od
tijesta, risanje i slikanje bojama od zrna do kruha
Božja skrb, Niniva, Tobija, Rafael.
Biblija u Knjizi o Tobiji pripovijeda o Tobiji i njegovu sinu kao primjeru
upućenosti ljudi na Boga i upućenost jednih na druge.
1. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagodba biblijskog teksta.
3. Nema posebnosti.
4. Osigurati optimalni položaj materijala za gledanje/čitanje; prilagoditi
sredstva za pisanje/crtanje manualnim mogućnostima učenika.
5. Povezati glazbeno izražavanje i pokret.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
2. Naša zahvalnost svecima i pokojnicima
svetac, pokojnik, sjećanje, vječni život.
Poznavanje nekih osnovnih naznaka iz života nekih svetaca, te iskustava
vezanih za Dušni dan iz 1. razreda.
Navesti vrline ljudi koji su živjeli za druge i tako postali sveti kao i naših
predaka koji su nas zadužili i od kojih smo mnogo toga naslijedili;
imenovati svece – osobito zaštitnike svoje župe i one čija imena nosimo;
uočiti važnost molitve za sve pokojne, posebno za one koji su nam bliski;
naučiti neke molitve za pokojne.
Izraziti zahvalnost prema drugim ljudima koji su živjeli prije nas;
promicati kulturu života i dostojanstvo smrti; znati izraziti suosjećanje s
onima koji su tužni.
Upoznavanje svetaca koja djecu posebno zanimaju; tumačenje vlastitih
imena i imena svetaca; oblikovanje molitava svecima zaštitnicima;
pjevanje primjerene pjesme; oblikovanje molitve za pokojne uz upaljenu
svijeću; likovno izražavanje na temu svijeće i cvijeća te molitve za
pokojne; zajednički pohod groblju, pohod groba i paljenje svijeće nekom
pokojniku koji nitko ne posjećuje; likovno izražavanje na ovu temu.
Maki - album svetaca; životopisi svetaca.
Hrvatski jezik: Blagdan Svih svetih i Dušni dan. Priroda i društvo:
kalendar prirode; odnosi među ljudima; blagdani; dani sjećanja na
pokojne. Likovna kultura: blagdanski motivi i motivi svetaca, slikanje
svijeća i cvijeća koje nosimo na groblja.
uzor, zaštitnik, imendan.
Poznavanje nekih svetaca; poznavanje obiteljskog stabla, tj. ljudi koji su
živjeli prije nas i koji su nam puno značili.
1. Nema posebnosti.
2. Pojmovno jednostavne molitve prema individualnim sposobnostima
učenika.
3. Primjena jednostavnih rečenica, kratkih tekstova uz izražajno čitanje s
razumijevanjem.
4. Nema posebnosti.
5. Koristiti jednostavne izraze, krenuti od učenikovog konkretnog iskustva.
KATOLIČKI VJERONAUK
3. (2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
3. Zahvalni idemo u radost života
praznici, zahvalnost, radost, povezanost.
Iskustvo radosti i zahvalnosti zbog uspjeha iz 1. razreda.
Izreći zahvalnost za primljene darove tijekom školske godine: dar života,
učenja, prijateljstva, zajedništva; prepoznati znakove povezanosti i
zajedništva; različitim oblicima stvaralačkog izražavana iskazati radost
života; stvoriti odluke i plan za školske praznike.
Promicati potrebu zahvalnosti Bogu za dar učenja i one koji su nas učili
kao i za dar zajedništva; promicati ljepotu povezanosti molitvom i
javljanjem prijateljima i preko praznika.
Vođeni razgovor na temu; uspoređivanje fotografija našega razreda,
učeničkih bilježnica i crteža; oblikovanje zahvalne molitve za dobrotu,
ljubav i brigu koju je učenik doživio; likovno izražavanje radosti i
zahvalnosti (kolaž); izrada panoa; glazbeno izražavanje radosti i
zahvalnosti; situacijske igre; pjevanje primjerene pjesme; pripovijedanje
o zadaćama i dužnostima koje djeca mogu preuzeti kod kuće;
pripovijedanje o iščekivanju praznika i kako ih provesti.

58

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Fotografije o radosti, moru, prirodi….
Hrvatski jezik: pjesme o završetku školske godine i o ljetnim praznicima.
Likovna kultura: motivi o praznicima, slikanje i risanje mjesta gdje ćemo
provesti praznike: more, planine, selo... Glazbena kultura: Pjesme o
ljetnim praznicima.
školska godina.
U vrijeme praznika, otkrivamo tajne Božje ljepote u ljudima i u prirodi.
1. Nema posebnosti.
2. Potpitanjima poticati samostalno izražavanje. Specifična korelacija s
glazbenom kulturom.
3. Provjeravati razumijevanje potpitanjima i voditi učenika kroz
interpretaciju pjesme.
4. Nema posebnosti.
5. Poticati na usmeno i likovno izražavanje.

4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Predmet
Razred

KATOLIČKI VJERONAUK
3. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
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Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni socijalizirajući ciljevi
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija

I. BOG – TAJNA NAŠEGA ŽIVOTA
1. U zajedništvu otkrivamo tajne Božje dobrote
Stvoritelj, tajna, vjernost, poštenje, zajedništvo.
Poznavanje nekih imena kojima se čovjek u povijesti obraćao Bogu,
poput: otac, Gospodin; iskustvo susreta u razredu kao temelj daljnjega
zajedništva.
Uočiti i prepoznati Boga Stvoritelja u svemu stvorenom; shvatiti da je
dobrota temeljni poziv čovjekova života; shvatiti važnost zajedništva;
nabrojati nekoliko elemenata zajedništva u obitelji, školi i ljudskoj
zajednici koji omogućuju bolji napredak, bolji život i radost svih ljudi.
Razvijati povjerenje prema drugima; otkrivati i prepoznati znakove Božje
dobrote prema čovjeku u njegovu svakodnevnom životu.
Promatranje i interpretacija slike, crteža ili fotografije; prikupljanje
podataka i igra naslova; izlaganje, analiza i interpretacija tekstova;
interaktivno pisanje; razgovor; izrada plakata; izrada umne mape.
Ilustrativni primjer zajedništva i samostalnog rada.
Hrvatski jezik: doživljaji s ljetnih praznika (govorna vježba);
razumijevanje pročitanoga teksta-književni i zavičajni govor. Likovna
kultura: risanje, dizajn i slikanje: leptir, kesten, ples lišća; ritmičnost
ornamenta narodne umjetnosti povezati s prirodnim ritmovima. Priroda i
društvo: snalaženje u prostoru pomoću znakova u prirodi; osnovna
obilježja zavičaja. Glazbena kultura: „Zapjevajmo složno svi“: pjevanje i
slušanje zavičajne glazbe; „Sunce sja, kiša će“: pjevanje i sviranje.
--- -----Rad na tekstu Post 1,20-30.
1. Poticati učenike na samostalno izražavanje.
2. Iskazivanje iskustava uz potpitanja. Specifična korelacija s glazbenom
kulturom.
3. Provjeravati razumijevanje, dodatno objasniti nepoznate riječi i
pojmove.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Stvarati okruženje povjerenja za zajednički rad i suradnju.

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. ISUS JE S NAMA
1. Ne možemo sve kupiti
vjera, bogatstvo (materijalno i duhovno), slijepi Bartimej, prijateljstvo.
Iskustvo mogućnosti kupovanja, iskustvo čuđenja, poznavanje nekih
životnih vrijednosti.
Na temelju životnih iskustava otkrivati i poznavati neke životne
vrijednosti (prijateljstvo, dobrota, ljubav); opisati susret Isusa i Bartimeja;
razumjeti snagu Božje ljubavi i dobrote prema čovjeku;
Doživjeti vrijednosti kao nešto što nije moguće kupiti i otkriti njihovo
značenje u svakodnevnom životu; razvijati potrebu međusobnog
pomaganja i povjerenja.
Asocijativni govor i izmjena iskustava; čitanje, slušanje i interpretacija
tekstova, pojedinačni i skupni rad s tekstovima i fotografijama; pisanje
dijaloga; likovno i pismeno izražavanje; igra uloga; kreativno slaganje
više sličica – „priča u slikama“; razgovor na temu: „Trebamo ljubav i
povjerenje“.
Ilustracija školjke s biserom kao znak skrivenoga Kraljevstva Božjeg;
fotografija osobe u invalidskim kolicima kao aktualizacija evanđeoske
prispodobe.
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7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

Likovna kultura: slikanje: proslava rođendana i darivanje. Priroda i
društvo: različite djelatnosti ljudi u jesen; Hrvatski jezik: Božidar
Prosenjak, Sijač sreće.
kraljevstvo Božje, vjera, posjedovanje.
Bartimej kao Isusov učenik i navjestitelj Evanđelja (njegov život i rad).
1. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku.
2. Vizualiziranje biblijskog sadržaja, dramatizacija i primjena radnih
listića.
3. Dodatno objasniti nepoznate riječi ili pojmove i poticati ih na
samostalno izražavanje.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. ISUS JE S NAMA
2. Isus reče: „Ja sam kruh života“
Put i život kao simboli, kruh života, život vječni.
Iskustvo puta kao izbora do određenoga cilja, poznavanje nastajanja
kruha i njegova značenja za život čovjeka, iskustvo dijeljenja kruha.
Protumačiti značenje kruha u životu čovjeka; uočiti da ne postoji samo
glad za kruhom; shvatiti simboliku Isusovih riječi o putu i kruhu života;
Izgrađivati stav pomaganja onima koji na različite načine gladuju;
probuditi čežnju za životom koji se daruje u Isusu Kristu.
Igra asocijacija, pripovijedanje, razgovor; svestrana analiza i
interpretacija tekstova i likovnih priloga; usporedba prikupljenih
informacija i poruka; pismeno i likovno izražavanje; priprema potrepština
za kruh – praktični rad na načelima zornosti s demonstracijom izvan
školskoga prostora /terenska nastava – posjet pekarnici/.
Isus hrani mnoštvo; ilustracija puta.
Hrvatski jezik: izražavanje: književni jezik i zavičajni govor; prigodne
pjesmice i tekstovi, povezani s temom kruha. Glazbena kultura: «Nesla
dekla v melin». Priroda i društvo: pravilnom prehranom do zdravlja.
Put, kruh života, život vječni.
Izbor teksta i rad na tekstu o „putu“ (Pnz 1,31; Ps 119,29; Dj 2,28); Kako
je izgledao radni dan čovjeka u Isusovo vrijeme (Denar kao plaća radnika
za jedan dan rada).
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Specifična korelacija s glazbenom kulturom, a pojmove put i život kao
simboli obraditi tek u višim razredima.
3. Vježbati opisivanje punim rečenicama.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Prilagoditi tekst učenicima. Izraditi vlastitu simboliku prema tekstu i
prikazati u razredu.

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. ISUS JE S NAMA
3. Dani kruha i zahvalnosti
Kruh, zahvaljivanje, darivanje, djela milosrđa.
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2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Iskustvo darivanja i međusobnoga zahvaljivanja; zahvala Bogu.
Prepoznati sve darovano kao znak Božje brige za čovjeka i njegove
povezanosti s čovjekom; uočiti pravednost podjele darovanoga svim
ljudima; prepoznati darivanje kao temeljni znak međusobne povezanosti;
nabrojati neka djela milosrđa.
Razvijati osjećaj i čin zahvalnosti prema Bogu i ljudima; njegovati
osjećaj brige za siromašne i potrebite;
Evokacijski razgovor; čitanje i analiza biblijskih i drugih tekstova;
pismeno ili likovno izražavanje; promatranje i interpretacija crteža i
prigodnih premeta; prikupljanje materijala i samostalna izrada darova i
zahvale; izmjena učeničkih iskustava i stvaranje prigodna kolaža i
plakata.
Ilustracija lomljenoga kruha kao znak međusobnoga povezivanja.
Hrvatski jezik: izražavanje: prigodni tekstovi i recitali, vezani uz Dane
kruha. Priroda i društvo: jestive šumske plodine; promatranje prirode u
jesen; značajne gospodarske djelatnosti zavičajne regije.
djela milosrđa.
Običaji u hrvatskim krajevima za Dane kruha.
1. Nema posebnosti.
2. Prepoznavanje i imenovanje, razlikovanje i nabrajanje ključnih
pojmova.
3. Opisivanje punim rečenicama uz potpitanja.
4. Nema posebnosti.
5. Proslaviti vodeći računa o specifičnom stilu učenja svakog učenika.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BOG JE NAŠ SPASITELJ
1. Vidio sam vašu nevolju
Egipat, Židovi (Izraelci), Pasha, Izrael, Jakov i njegovi sinovi.
Pojam Izraelski narod, Egipat.
Upoznati nastanak izraelskoga naroda iz Jakovljeva korijena i povezati ga
s dvanaest izraelskih plemena; otkriti i opisati način života Izraelaca u
Egiptu; spoznati potrebu suradnje s Bogom; prepoznati Božju prisutnost
u svakodnevnom životu
Uočiti Božju brigu za njegov narod; buditi osjećaj zahvalnosti za Božje
djelovanje u životu čovjeka.
Čitanje, slušanje, pripovijedanje i interpretacija tekstova; pojedinačni i
skupni rad s biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i fotografijama;
pisanje dijaloga; likovno i pismeno izražavanje; izražavanje o Božjoj
prisutnosti u bojama: crtež.
Prikaz suvremene židovske obitelji i njihove proslave Pashe.
Likovna kultura: crtanje stripa; rad s crtežima (stvaralački elementi).
Hrvatski jezik: čitanje po ulogama: književno umjetnički tekstovi o
zanimanju ljudi. Priroda i društvo: snalaženje na zemljovidu; snalaženje
u vremenu (sadašnjost, prošlost, budućnost: preci potomci).
Pasha, Jahve, Izraelski narod - Hebreji, Egipat, faraon.
Egipatski sustav vladavine.
1. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe.
2. Nemogućnost čitanja po ulogama i otežano snalaženje na zemljovidu i
u vremenu.
3. Naglašena primjena audio-vizualnih sredstava i pomagala.
4. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala.
5. Prilagođavati tekst i druge vizualne materijale individualnim
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potrebama učenika.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BOG JE NAŠ SPASITELJ
2. Bog se objavljuje Mojsiju
Mojsije, gorući grm, ropstvo, Jahve, faraon.
Nastanak Izraelskoga naroda i njihov boravak u Egiptu.
Uočiti da se Bog objavljuje Mojsiju, kojemu daje posebno poslanje;
spoznati da gorući grm predstavlja simbol Božje prisutnosti; upoznati i
znati objasniti značenje imena Jahve.
Otkriti da Bog u povijesti i sadašnjosti čovječanstva djeluje po ljudima;
prepoznavati Božju prisutnost u svakodnevnom životu.
Čitanje i interpretacija biblijskoga teksta; promatranje i analiza crteža i
reprodukcija; identifikacijski razgovor i prikupljanje informacija;
razgovor na temu „ropstvo“; pantomima, pismeno i likovno izražavanje.
Mojsije pred gorućim grmom.
Likovna kultura: ilustracija priče. Priroda i društvo: snalaženje na
zemljovidu; snalaženje u vremenu; osnovna zemljopisna obilježja
zavičaja. Hrvatski jezik: Posjet školskoj knjižnici.
Horeb, Mojsije, gorući grm, Aron.
Događaji oko Mojsijeva rođenja.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Ograničena korelacija s prirodom i društvom zbog otežanog snalaženja
u vremenu i na zemljovidu.
3. Sustavno provjeravanje razumijevanja obrađenih sadržaja.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Koristiti jednostavne izraze polazeći od učenikovih iskustva.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BOG JE NAŠ SPASITELJ
3. Izlazak spasa
Pashalna noć, Izlazak spasa, Crveno more.
Izraelski narod u egipatskom ropstvu; Jahvina zapovijed Mojsiju.
Upoznati i znati opisati značenje Pashalne noći za Izraelce, kao i za
suvremene Židove; shvatiti da prijelaz preko Crvenoga mora predstavlja
izlazak spasa izraelskoga naroda; uočiti zahvalnost Izraelaca prema Bogu
i njegovu djelovanju; razumjeti ljudsku nezahvalnost kao nedostatak
povjerenja u Božju moć;
Otkriti da Bog spašava iz bezizlaznih situacija; prepoznati Božje
djelovanje po ljudima oko nas.
Ponavljanje poznatih činjenica; igra asocijacija; pripovijedanje i
razgovor; svestrana analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova i
likovnih priloga; usporedba prikupljenih informacija i poruka; pismeno
izražavanje; zornim prikazom s nazivom „naš album“ uprizoriti
pripovijest izlaska iz Egipta; prikaz biblijske pripovijesti pomoću
orffovih glazbala i predmeta iz okoliša.
Prelazak preko Crvenoga mora.
Hrvatski jezik: putopis. Likovna kultura: risanje: napuštene školjke;
akvarij. Priroda i društvo: snalaženje na zemljovidu; vode stajaćice (u
zavičaju).
Pashalna noć, Crveno more.
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uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

Kulturalni i povijesni element egipatske baštine, Rijeka Nil i njezino
značenje za Egipat.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Sadržaje obraditi slikovno. Ograničena korelacija s prirodom i
društvom.
3. Zbog teškoće u usvajanju pojmova prilagodba kao i kod oštećenja
sluha.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Koristiti jednostavne izraze polazeći od učenikovih iskustva. Naglasak
staviti na bitno.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BOG JE NAŠ SPASITELJ
4. Bog hrani svoj narod u pustinji
Pustinja, pouzdanje, sumnja, ma'na, prepelice.
Izlazak Izraelskoga naroda iz egipatskoga ropstva.
Upoznati tijek hoda u Obećanu zemlju; razumjeti pojam pustinje u
Starom zavjetu; pustinju shvatiti i kao mjesto susreta s Bogom i iskustva
Božje blizine čovjeku; navesti načine na koje se Bog brinuo za narod dok
je putovao pustinjom;
Zapaziti nezahvalnost naroda i prepoznati ju kao znak sumnje u Božje
obećanje; biti otvoren za otkrivanje istinske ljubavi i prijateljstva.
Razgovor o stečenim spoznajama i iskustvima; promatranje i proučavanje
zemljovida; čitanje i tumačenje biblijskih tekstova u skupnom radu i u
radu u parovima; promatranje i analiza reprodukcija (crteža i slika) s
meditativnim trenutkom; pismeno ili likovno izražavanje; izrada
mentalne mape.
Putopisna emisija o pustinji i životu u njoj kako bi se doživjela kao
mjesto kušnje i istinskog susreta s Bogom i sa sobom samim.
Hrvatski jezik: dramatizacija priče: glagoli, radnja, stanje, zbivanje.
Priroda i društvo: vrijeme i klima. Likovna kultura: maska (nasmiješena
i tužna lica).
pustinja, ma'na, dažd, prepelice.
O mogućnostima života u pustinji.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Slikovno potkrijepiti sadržaje.
3. Uključiti primjere iz života i okoline učenika i poticati govorenje uz
potpitanja.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Koristiti jednostavne izraze polazeći od učenikovih iskustva. Naglasak
staviti na bitno.

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BOG JE NAŠ SPASITELJ
5. Bog daje deset zapovijedi
Deset zapovijedi, Zakon, Sinaj (Horeb), Savez.
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2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Hod Izraelaca kroz pustinju te njihovo negodovanje protiv Boga.
Poznavati biblijsko izvješće sklapanja Saveza i naučiti Božje zapovijedi
dane Mojsiju kao znakove toga Saveza; razumjeti značenje riječ Savez i
znati gdje je on sklopljen; shvatiti značenje Božjih zapovijedi za izraelski
narod ali i sve ljude;
Otkriti Božje obećanje čovjeku koji čuva i obdržava Zapovijedi;
prepoznati zapovijedi koje se odnose na Boga, a koje se odnose na
čovjeka; buditi želju za revnim obdržavanjem zapovijedi.
Brainstorming metoda u prikupljanju početnih spoznaja; izlaganje,
analiza biblijskih tekstova s promatranjem i interpretacijom fotografija i
stripa; identifikacijski razgovor; pisanje dijaloga; izrada plakata; scensko
ili pismeno izražavanje; kolaž s temom: „Mojsije prima deset
zapovijedi“.
Mojsije pred pločama Deset zapovijedi.
Hrvatski jezik: veliko slovo u imenima uzvisina; pismene poruke.
Priroda i društvo: izgled zemljišta je raznolik. Likovna kultura:
ilustracija priče; vatromet boja.
Deset zapovijedi, Sinaj, Knjiga Saveza.
Simboli oblaka i ognja u izraelskom shvaćanju.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Razumijevanje, ali ne i memoriranje deset zapovijedi.
3. Potkrijepiti specifičnim katehetskim pomagalima.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Slikovno prikazati zapovijedi s naglaskom na bitno. Koristiti razna
pomagala (listići, animirani filmovi, plakati…).
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. BOG JE DOŠAO MEĐU LJUDE
1. Znakovi Božje dobrote
Dobrota, darivanje, Advent, sveti Nikola.
Kraći opis različitih crkvenih vremena kroz godinu.
Razumjeti živote svetaca kao znakove čudesne Božje ljubavi prema
čovjeku; osvježiti znanja o Adventu, odnosno Došašću; upoznati
simboliku blagdana svetoga Nikole;
Razvijati osjećaj ljubavi i dobrote prema bližnjemu; motivirati osobni
angažman učenika za djelotvornu ljubav prema bližnjemu u vremenu
Adventa.
Promatranje i interpretacija crteža i fotografija; vođeni razgovor;
pripovijedanje i izlaganje; izrada plakata; pismeno izražavanje;
izrađivanje adventskoga vijenca ili Jišajeva panja; uključivanje u akciju
dobra u Došašću.
Adventski kalendar i zadatak iz radne bilježnice.
Hrvatski jezik: šaljiva poezija: „Nikolinjski oglasnik“. Glazbena kultura:
razredni festival pjevanja. Likovna kultura: čizmica za svetog Nikolu.
Advent, Spasitelj, Nikola - biskup iz Mire.
Adventski običaji u našem narodu.
1. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku.
2. Specifična korelacija s glazbenom kulturom i ograničena s hrvatskim
jezikom. Ključne riječi objasniti na više primjera.
3. Na osnovu izvedenih radnji te slika oblikovati rečenice.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
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učenikovom životnom sredinom.
5. Obilježiti sve dane. Uz glazbeno izražavanje koristiti Orffov
instrumentarij.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. BOG JE DOŠAO MEĐU LJUDE
2. Raduj se, Marijo!
Navještenje, susret, Marija i Elizabeta, „Anđeo Gospodnji“ - molitva,
hvalospjev.
Molitva „Zdravo Marijo“!
Prepoznati osnovnu poruku susreta anđela Gabrijela i Marije; razumjeti i
opisati susret Marije i Elizabete; shvatiti Božju želju za stalnim
obnavljanjem zajedništva s čovjekom;
Uočiti da Bog uvijek ispunjava svoja obećanja; prepoznati u susretima
ljudi Božje djelovanje.
Čitanje, slušanje i interpretacija tekstova; pojedinačni i skupni rad s
biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i fotografijama; prikupljanje
podataka i davanje naslova; meditacija uz likovnu reprodukciju i glazbu;
pisanje dijaloga; likovno i pismeno izražavanje, osobito o doživljaju
radosnog susreta Marije i Elizabete; izrada panoa ili zidnih novina.
Filmski prikaz Marijina pohoda Elizabeti.
Glazbena kultura: pjevanje i sviranje adventskih pjesama. Hrvatski jezik:
recitiranje; govorna vježba; opis lika.
Magnifikat - Marijin hvalospjev „Veliča duša moja Gospodina“.
Marijina uloga u životu Isusa Krista.
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Razumijevanje teksta putem slika, filma i dramatizacije. Specifična
korelacija s glazbenom kulturom.
3. Naglašen rad na govornim vježbama. Vježbati opisivanje punim
rečenicama.
4. Slikovni materijal zalijepiti na klupu učeniku koji teško kontrolira
pokrete ruku ili staviti na stalak za knjigu u položaj optimalan za čitanje.
5. Razumijevanje, ne memoriranje molitve.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. BOG JE DOŠAO MEĐU LJUDE
3. Bog postaje čovjekom
Emanuel, Božić, rođenje Isusa Krista, Tri kralja, spasenje.
Navještaj anđela Gabrijela o rođenju Isusa Krista, Spasitelja.
Pripovjediti izvješće sv. Mateja o Isusovu rođenju; razumjeti da je
Isusovo rođenje ispunjenje Božjeg obećanja dano po prorocima Staroga
zavjeta; spoznati da Bog po rođenju Isusa Krista želi spasiti svakoga
čovjeka;
Pobuditi želju za djelotvornom proslavom Božićnih blagdana; poznavati
božićne narodne običaje i doživjeti ih kao znak duboke radosti i
zahvalnosti Bogu za novorođenog Spasitelja svih ljudi.
Čitanje, stvaralačko pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova;
usporedno čitanje evanđeoskih izvješća s promatranjem i interpretacijom
sadržaja umjetničkih reprodukcija; vođeni razgovor o Isusovu rođenju;
igra uloga ili dramska igra; izričaj božićnog otajstva u bojama; kolaž
adventskih i božićnih otajstava; pjevanje božićnih pjesama, film.
Rođenje Kristovo (Julije Klović); Jaslice kao dio kulture našega naroda.
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7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Hrvatski jezik: Božićni tekstovi; pisanje čestitki. Likovna kultura: motiv
iz vremena došašća; izrada čestitki; izrada ukrasa za božićno drvce;
vatromet božićne radosti. Glazbena kultura: ples; slušanje i pjevanje
božićnih pjesama; hrvatska kulturna baština u adventskim i božićnim
pjesmama.
Emanuel, Betlehem, Tri kralja, Herod.
Bogatstvo glazbene baštine božićnih otajstava.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Čitanje po ulogama s kraćim tekstovima. Specifična korelacija s
glazbenom kulturom.
3. Sustavno provjeravanje razumijevanja i dodatno objasniti riječi i
pojmove.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Pričati po nizu slika s jasno istaknutom radnjom, pričati o osobnim
događajima i doživljajima uz poticajna pitanja.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ISUSOV POZIV NA POMIRENJE
1. Ljudi i njihova krivica
Savjest, grijeh, opraštanje, dug, dužnik.
Iskustvo pogrješke, krivog postupka i opraštanja; Znati da je Isus došao
na svijet da izmiri čovjeka s Bogom.
Razumjeti i razlikovati značenje pojmova dug i dužnik; uočiti poruku
Isusove pripovijesti o opraštanju; upoznati i razumjeti značenje pojma
savjesti; savjest shvatiti kao Božji glas u čovjeku koji mu govori što je
dobro a što je zlo; naučiti što je grijeh.
Otkriti savjest kao mjerilo ljudskoga djelovanja i kao znak Božjih uputa;
izbjegavati pogreške i grijeh; izgrađivati stav prema pravednosti; usvojiti
načela ljubavi kao temeljno životno iskustvo kršćana.
Razgovor među učenicima i izmjena iskustava o tematici grijeha,krivnje,
izmirenja duga i praštanja; čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i
literarnih tekstova; promatranje i interpretacija slike, crteža i stripa;
prikupljanje podataka i davanje naslova; vođeni razgovor o prikupljenim
podatcima; izlaganje s tumačenjem pojmova savjest, grijeh (teški, laki);
pismeno izražavanje; izrada mentalne mape.
Strip ilustracija prispodobe o dužniku.
Hrvatski jezik: pričanje zamišljenog događaja; Sanja Pilić: Nemam
vremena ili E baš mi nije žao ili Hoću i ja; Izgled i ponašanje lika;
Priroda i društvo: negativne pojave koje ugrožavaju mlade. Likovna
kultura: risanje; prometno sredstvo.
savjest, grijeh (teški, laki - produbljen govor o grijehu), grješnik, dug,
oproštenje grijeha.
Talent i drahma kao novčane jedinice u vrijeme Isusova života.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Omogućiti više vremena za obradu ključnih pojmova uz ograničenu
sposobnost pričanja zamišljenog događaja.
3. Pomoći učeniku da uoči greške i da ih ispravi.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Prilagoditi tekst. Koristiti razne vrste potkrjepljenja. Upotrebljavati
jednostavne izraze, učeniku poznate.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ISUSOV POZIV NA POMIRENJE
2. Susret Isusa i grješnika
Zakej, priznanje krivice, kajanje, Božje milosrđe.
Pripovijest prispodobe o dužniku.
Znati opisati Zakejev susret s Isusom i njegovu želju za obraćenjem;
shvatiti Isusov pristup grešniku kao poziv na služenje dobru; znati
priznati krivnju i tražiti oproštenje; razumjeti pojam „kajanje“; razumjeti
milost sakramenta pomirenja.
Otkriti savjest kao Božji glas u nama koji nas potiče na kajanje i
pomirenje; razvijati osobnu želju za pomirenjem;
Evokacijski razgovor i igra asocijacija; istraživanje i izlaganje; čitanje i
interpretacija biblijske pripovijesti u poveznici s promatranjem i analizom
popratnih tekstova, crteža i stripa; identifikacijski razgovor; pisanje
dijaloga; izrada plakata i mentalne mape; scensko ili pismeno izražavanje
o znakovima praštanja, pomirenja i radosti novoga zajedništva s Bogom.
Video film, strip.
Likovna kultura: ilustracija priče. Hrvatski jezik: prepričavanje po
slikama; opis lika.
Zakej, dužnik, kajanje, izmirenje duga, carinik, Sin Čovječji.
Kratki prikaz sustava rada carinika i nadcarinika u rimskom carstvu.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagodba tekstova i poticanje na samostalno izražavanje.
3. Vježbati opisivanje punim rečenicama.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Dramatizacija teksta.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ISUSOV POZIV NA POMIRENJE
3. Isus daje priliku za novi početak
Obraćenje, pomirenje, osuđivanje, Božje milosrđe, opraštanje.
Način na koji se Isus ophodi prema grešnicima.
Pripovjediti prispodobu o „dobrom ocu“, shvatiti značenje pojma
obraćenje; opisati kako Isus postupa prema ženi grješnici (Iv 8, 2b-11);
otkriti i naznačiti putove i načine pomirenja s ljudima i s Bogom.
Otkriti Božji poziv na obraćenje kao znak pomirenja i saveza s Bogom;
doživjeti potrebu zahvalnosti na pruženoj prilici za novi početak;
doživjeti stav odbojnosti prema grijehu; otkriti potrebu trajnog pomirenja
s Bogom i ljudima; uočiti beskrajnu veličinu Božjeg milosrđa;
Igra asocijacija s temom „Prilika za novi početak“; pripovijedanje i
razgovor; svestrana analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova
u poveznici s promatranjem i interpretacijom likovnih priloga; usporedba
prikupljenih informacija i poruka; pismeno ili likovno izražavanje
osjećaja svađe i radosti, krivnje i pomirenja; izrada plakata ili kolaža.
Susret Isusa sa ženom kojoj oprašta.
Hrvatski jezik: rasprava o problemskoj situaciji: novac; pričanje po nizu
slika (strip). Priroda i društvo: radni dan i slobodno vrijeme; negativne
pojave koje ugrožavaju zdravlje; pravila ponašanja za očuvanje zdravlja.
Glazbena kultura: ples kao znak radosti.
Božje milosrđe, dobri otac, farizeji, pomirenje.
Farizeji kao jedna od židovskih sekti u Isusovo vrijeme.
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10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

1. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo, odnosno predodžba.
2. Prilagođeni tekstovi razvijati interes prema pisanom tekstu.
3. Učeniku dati manji broj riječi i produžiti vrijeme pisanja.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Koristiti razna vizualna sredstva. Prepričavati prispodobu prema nizu
slika.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ISUSOV POZIV NA POMIRENJE
4. Isusova smrt i uskrsnuće (temelj oproštenja)
Novi Savez, smrt, uskrsnuće, život s Kristom, sakramenti.
Bog šalje svoga sina Isusa Krista da spasi čovjeka od grijeha.
Opisati događaj Kristove smrti i uskrsnuća (Mt 28, 1-10); uočiti znakove
Božje ljubavi, opraštanja grijeha i spasenja čovjeka; razumjeti i prihvatiti
Kristovu smrt kao žrtvu po kojoj je pomirio čovjeka s Bogom; upoznati
da je Isus ustanovio sakramente po kojima se susrećemo s uskrslim
Kristom, nabrojiti sedma svetih sakramenata.
Otkriti u Kristovoj muci i smrti njegovu beskrajnu ljubav po kojoj je
pobijedio grijeh, donio oproštenje i spasenje čovjeku; postati svjestan da
se svojim grijesima udaljavamo od života s Kristom;
Čitanje, analiza i interpretacija biblijskih tekstova; promatranje i
interpretacija crteža i reprodukcija; pripovijedanje i tumačenje pojmova
uskrsnuće, žrtva pomirnica i Novi Savez; razgovor; igranje uloga;
sastavljanje novinskog izvješća ili članka o Kristovoj smrti i uskrsnuću;
kolaž.
Uskrsnuće (Rembrandt).
Hrvatski jezik: Uskrs – novinsko izvješće; uskrsni običaji kao dio
kulturne baštine našega naroda. Likovna kultura: izrada uskrsnih čestitki;
slikanje uskrsne radosti. Glazbena kultura: korizmene i uskrsne pjesme
(napjevi) raznih krajeva hrvatskoga područja. Priroda i društvo:
Umiranje i novo rađanje prirode; simbol proljeća.
Novi Savez, žrtva pomirnica.

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

Usporedba evanđeoskih izvješća o uskrsnuću Isusa Krista.
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Uz prilagođene tekstove primijeniti didaktičke igre: lego, memory,
puzzle i specifična korelacija s glazbenom kulturom.
3. Raditi u parovima s didaktičkim igrama kako bi učenik imao pozitivan
uzor.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku; svima u bilježnicu.
5. Koristiti razne vrste potkrjepljenja. Izrađivati vlastite plakate o
navedenim događajima. Izraditi umnu mapu o sakramentima.

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. ISUSOV POZIV NA POMIRENJE
5. Sakrament obraćenje i pomirenja
Pedesetnica, vlast opraštanja grijeha, kajanje, zadovoljština, sakrament
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2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

pomirenja.
Krist je svojom smrću i uskrsnućem otkupio svijet.
Upoznati događaj silaska Duha Svetoga nad apostole; uočiti i razumjeti
ovlast opraštanja grijeha što ga je Isus dao svojim učenicima; poznavati
važnost kajanja, ispovijedi i izvršenja zadovoljštine (pokore) za grijehe;
naučiti formulu kajanja u sv. Ispovijedi; poznavati značenje slavlja
sakramenta pomirenja; razumjeti ulogu svećenika u sakramentu
pomirenja;
Otkriti djelovanje Duha Svetoga u primanju sakramenata; spremnost
opraštanja i izgrađivanja međusobnog pomirenje.
Asocijativni razgovor; pripovijedanje i vođeni razgovor; čitanje i
interpretacija biblijskih tekstova u poveznici s likovnim prilozima;
usporedba prikupljenih informacija i poruka; izlaganje i tumačenje
apostolske i svećeničke ovlasti opraštanja grijeha te pojmova kajanje i
zadovoljština; rješavanje labirinta u radnoj bilježnici; pisanje ili slikanje
temperom na temu: „Isus naviješta pomirenje“.
Silazak Duha Svetoga.
Hrvatski jezik: prepričavanje teksta po slikama. Likovna kultura:
proljetna krošnja; moj prijatelj; simbolika likova i boja (emotivni
doživljaj pomirenja).
Pedesetnica, kajanje, zadovoljština, sakrament pomirenja.
Priprema službe Riječi i pokorničkoga bogoslužja s vjeroučiteljem.
1. Nema posebnosti.
2. Naučiti pojednostavljenu formulu kajanja.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Koristiti jednostavne izraze u opisu sadržaja. Prilagoditi tekstove i
vizualne materijale.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. U EUHARISTIJI – ISUS JE MEĐU NAMA
1. Kako je daleko Emaus?
Emaus, susret, Riječ, lomljenje kruha, prepoznavanje.
Nakon Isusove smrti i uskrsnuća njegovi su učenici još uvijek zbunjeni i
na kraju svih nadanja.
Upoznati i prepričati biblijski opis događaja na putu u Emaus; razumjeti
zašto učenici prepoznaju Krista u lomljenju kruha; shvatiti i slaviti
Euharistiju kao uvijek novi čin spasenja čovjeka; u euharistiji prepoznati
Krista koji lomi kruh.
Uživjeti se u lik dvojice učenika i osjetiti njihovo beznađe na putu; u
euharistiji pronalaziti novu snagu za život.
Evokacijski razgovor i igra asocijacija; istraživanje, izlaganje, analiza i
interpretacija biblijskih tekstova, fotografija i stripa; interaktivno pisanje;
identifikacijski razgovor; izrada plakata; scenski prikaz na temu: „Isus i
učenici na putu u Emaus“.
Učenici s Isusom na putu u Emaus.
Hrvatski jezik: crtanje stripa – razumijem što čitam; Likovna kultura: put
kao tema slikarskoga izražaja.
Jeruzalem, Emaus, lomljenje kruha, prepoznavanje Isusa.
Poveznica biblijskoga izviješća o putu u Emaus i euharistijskoga slavlja
suvremenih kršćana.
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i
duže promatraju; konkretizirati sadržaj.
2. Biblijski opis događaja približiti prilagođenom slikovnicom.

70

3. Vježbe čitanja po ulogama i dramatizacija.
4. Dati prednost usmenom izražavanju.
5. Naglasak staviti na susret s Isusom.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. U EUHARISTIJI – ISUS JE MEĐU NAMA
2. Kruh i vino tijelo je i krv Kristova
kruh, vino, trs i loza, tijelo i krv Kristova, darivanje.
Razumjeti euharistijsko slavlje kao vrhunac života kršćanske zajednice.
Poznavati da uvijek treba dostojno primati tijelo i krv Kristovu; shvatiti
euharistiju kao izvor i vrhunac istinskoga života vjernika; upoznati
biblijsko značenje vina kao pića;
Produbiti osjećaj i razumijevanje Isusova dara u kruhu i vinu na
Posljednjoj večeri; razumjeti da u euharistiji kruh i vino postaju tijelo i
krv Kristova; otkriti da dijeliti kruh među sobom znači imati udjela u
zajedničkoj radosti; otkriti značenje objedovanja u čovjekovu životu;
ophoditi se prema zajedničkom blagovanju lijepim i kulturnim
ponašanjem.
Vođeni razgovor, izmjena i prikupljanje iskustava o uočavanju
liturgijskih predmeta, znakova te o doživljaju nedjeljne euharistije;
čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova u poveznici s
promatranjem i interpretacijom slika, crteža ili fotografija; prikupljanje
podataka i davanje naslova; katalog pitanja; vođeni razgovor o
prikupljenim podatcima; izlaganje i tumačenje pojmova euharistija, tijelo
i krv Kristova, Kristova prisutnost u euharistiji; pismeno i likovno
izražavanje; izrada kolaža.
Prikazi euharistijskoga slavlja.
Hrvatski jezik: prepričavanje književno umjetničkih tekstova. Priroda i
društvo: Ponašanje za obiteljskim stolom.
Euharistija, tijelo i krv Kristova, Kristova prisutnost u euharistiji.
Zajednička slavlja i objedi u životu ljudi.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala
(kruh, trs, loza…).
2. Nemogućnost prepričavanja književno umjetničkih tekstova. Predložiti
kraći tekst i čitanje po ulogama.
3. Prepričavanje po slikama.
4. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala.
5. Izraditi plakate prema svim navedenim ključnim pojmovima.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. U EUHARISTIJI – ISUS JE MEĐU NAMA
3. Euharistija – izvor života
Euharistija, služba riječi, spomen, Kristova prisutnost.
Euharistija kao vrhunac života kršćanske zajednice.
Susresti se i upoznati s obredom slavlja svete mise u prvim kršćanskim
vremenima; poznavati obred slavlja svete mise danas (glavni dijelovi);
spoznati da se pod prilikama kruha i vina nalazi pravi i živi Krist; uočiti i
prepoznati pojedine molitvene stavove za vrijeme svete mise;
Usvojiti molitvu kao znak zahvale Bogu i kao znak zajedništva za
stolom; izgrađivati osobni odnos prema svetoj misi u vlastitom
kršćanskom životu; spoznati značenje primanja tijela Kristova u svetoj
pričesti i otvoriti se radosti česta primanja svete pričesti.
Čitanje i analiza biblijskih i drugih tekstova; promatranje i interpretacija
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

fotografija; katalog pitanja; vođeni razgovor o prikupljenim podatcima;
izlaganje i tumačenje pojmova spomen, kalež, hostija, sveta pričest, igra
uloga u obredu euharistije i pantomima (molitveni stavovi pokretima
tijela i gestama); izrada slagalice s temom: „Naše slavlje svete mise“;
izrada mentalne mape s nakanom učenja glavnih dijelova svete mise.
Isus i učenici (freska iz Katakomba s početka 4. stoljeća)
Likovna kultura: vizualno kao poticaj (za zajedničkim stolom); slikanje:
da sam krošnja puna tonova, smijala bih se bojom.
Služba Riječi, spomen, kalež, hostija, sveta pričest.
Usporedba slavlja svete mise prvih kršćana i današnjih vjernika.
1. Konkretizirati sadržaj; omogućiti učenicima stjecanje iskustva u
konkretnom sakralnom prostoru.
2. Usvajanje pojednostavljenih molitava.
3. Nema posebnosti.
4. Omogućiti učenicima stjecanje iskustva u sakralnom prostoru;
osigurati prijevoz i pratnju druge osobe.
5. Izraditi plakate o svetoj misi. Korelacija sa župnom katehezom.

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. U EUHARISTIJI – ISUS JE MEĐU NAMA
1. Podijeli svoj kruh s gladnima
Caritas, činiti dobro, milostinja, dijeliti.
U Euharistiji se Krist iznova žrtvuje za nas. Plod euharistijskoga slavlja je
ljubav prema bližnjemu.
Razumjeti pomaganje drugima kao nastavak Kristova djelovanja na
zemlji; shvatiti učinjeno dobro djelo kao svjedočanstvo nasljedovanja
Isusa Krista.
Razvijati osjetljivost i otvorenost za potrebe drugih; odgajati za
nasljedovanje Krista u djelotvornoj ljubavi; razumjeti da se ne daruje
čovjeka samo materijalnim darom nego i riječju, lijepim ponašanjem.
Razgovor i istraživanje životnih primjera siromaštva, bolesti, bijede;
izlaganje i tumačenje značenja riječi caritas i milostinja; čitanje i analiza
biblijskih i drugih poticajnih tekstova u poveznici s promatranjem i
interpretacijom fotografija i stripa; prikupljanje podataka i identifikacijski
razgovor; pisanje dijaloga; izrada plakata i organiziranje prigodne
karitativne akcije za potrebne, osobito teško oboljelu djecu.
Umnažanje kruha (mozaik, Ravenna).
Hrvatski jezik: tekstovi o odnosu i ponašanju prema sebi i drugima;
razgovor o osobnom životu, o razredu, o igri, o prirodi; Glazbena
kultura: Tonsko slikanje: obilježavanje pojedinih riječi ili fraza zvukom
nekih glazbala prema izboru učenika.
Caritas, milostinja.
Djelo caritasa u konkretnoj župnoj zajednici.
1. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno
iskustvo; omogućiti učenicima da sliku vide izbliza i duže je promatraju.
2. Sadržajno jednostavni tekstovi i specifična korelacija s glazbenom
kulturom.
3. Iskazati iskustva, prepoznati, imenovati i razlikovati ključne pojmove.
4. Nema posebnosti.
5. Konkretizirati pomaganje drugima.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. U EUHARISTIJI – ISUS JE MEĐU NAMA
2. Isus je uvijek među nama
svetohranište, Presveti oltarski sakrament, blagdan Tijelova, pokaznica,
susret.
U Euharistiji je Isus Krist prisutan među nama u znaku kruha i vina.
Razumjeti da je euharistijski Isus prisutan među nama i izvan svete mise;
upoznati značenje sakramenata kao posebna načina trajne Kristove
prisutnosti među vjernicima; upoznati kako nam Krist preko primljenih
sakramenata daruje sebe sama i svoju milost, daje slobodu, prašta grijehe,
daje snagu i mir; poznavati i navesti nekoliko pobožnosti kojima se u
Crkvi štuje i slavi Kristova prisutnost među nama.
Otkriti i doživjeti Isusovu prisutnost u njegovim riječima i djelima; otkriti
svetohranište u Crkvi kao mjesto trajne Kristove prisutnosti među
vjernicima u Presvetom oltarskom sakramentu.
Vođeni razgovor o stečenim spoznajama o Kristovoj prisutnosti među
nama; čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova u
poveznici s promatranjem i interpretacijom slika, crteža, liturgijskih
predmeta i simbola; prikupljanje podataka i katalog pitanja; vođeni
razgovor o prikupljenim podatcima; izlaganje i pismeno izražavanje;
izrada panoa sa svrhom povezivanja s konkretnom župnom zajednicom u
slavlju Tijelova.
Procesija kao znak Kristova hoda našim mjestom.
Glazbena kultura: razredni festival.
svetohranište, Presveti oltarski sakrament, blagdan Tijelova, pokaznica.
Običaji u Crkvi kao znak štovanja Kristove prisutnosti.
1. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo, odnosno predodžba (svetohranište,
pokaznica…).
2. Primjena didaktičkih igara i boravak u sakralnom prostoru.
3. Korigirati moguće greške ispuštanja, zamjene i okretanja slova,
slogova i riječi.
4. Dati prednost usmenom izražavanju.
5. Konkretizacija u crkvenom prostoru. Izrada raznih vizualnih sredstava.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
1. Isusov zakon ljubavi
Ljubav, bližnji, Samarijanac, Jeruzalem i Jerihon, svećenik i levit.
Krist svojim primjerom pokazuje na koji način se ophoditi prema
potrebnima.
Upoznati i razumjeti Isusov zakon ljubavi; prepričati događaj o
milosrdnom Samarijancu; razumjeti da je Kristu važno da čovjek na isti
način voli i Boga i svoga bližnjega.
Shvatiti da je ljubav temelj života i ljudske sreće; razumjeti i opisati
pojam bližnji.
Čitanje, stvaralačko pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova;
usporedno čitanje evanđeoskog izvješća i promatranje i analiza sadržaja
umjetničkih reprodukcija; dramska igra; promjena perspektive
biblijskoga pripovijedanja; pisanje nove prispodobe; pisanje novinskog
izvješća; kolaž.
Milosrdni samaritanac.
Likovna kultura: Ritam i niz likova u pokretu: uočavanje i izražavanje
različitih odnosa veličine i oblika slike i teksta kroz strip, kalendar ili
plakat. Hrvatski jezik: Povezanost događaja s vremenom, mjestom i
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

likom.
bližnji, Samarijanac, Jeruzalem i Jerihon, svećenik i levit.
Pismena obrada Kristove zapovijedi ljubavi prema biblijskom tekstu Mt
22,34-40.
1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici, a za slabovidne tekst s
uvećanim tiskom.
2. Pojmovno i sadržajno pojednostavljeni tekstovi.
3. Pojačan rad na dramatizaciji i čitanju po ulogama.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Koristiti jednostavne pojmove u opisu zakona ljubavi. Prepričati tekst
prema nizu slika.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
2. Slavlje prve pričesti u župi
Prva pričest, svečanost, hostija, zajedništvo.
Na temelju priprave za slavlje prve pričesti shvatiti značenje toga dana u
osobno, obiteljskom, ali i životu kršćanske zajednice.
Shvatiti značenje primanja Tijela Kristova; slavlje u obiteljskoj i župnoj
zajednici prihvatiti kao izvorno mjesto slavlja prve pričesti.
Njegovati posebnost trenutka prve pričesti.
Razgovor o pripremi slavlja Prve svete pričesti u obitelji, školi i župi;
analiza i interpretacija tekstova i crteža; meditacija uz fotografiju, sliku ili
dijapozitive; terenska nastava (posjet župi, razgovor sa župnikom i
župnim osobljem, razgledavanje liturgijskoga bogoslužnoga prostora);
pisanje eseja o slavlju Prve svete pričesti.
Osobna iskaznica prvopričesnika u radnoj bilježnici.
Hrvatski jezik: Medijska kultura; Radio i televizijska emisija. Likovna
kultura: Kadar, simbolika boja: opažanje i istraživanje boje, kadrova,
pokreta i zvukova u filmu ili video snimci.
sakramenti, Prva pričest, blagovanje tijela Kristova.
Značenje slavlja prve pričesti za obitelj i župu.
1. Nema posebnosti.
2. Sustavno provjeravanje razumijevanja i dodatno objašnjavanje
pojmova.
3. Vježbati opisivanje punim rečenicama.
4. Nema posebnosti.
5. Pripremati se za slavlje.
KATOLIČKI VJERONAUK
4. (3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
3. Na praznicima svjedočimo Isusovu dobrotu
Odmor, svjedočenje, praznici, susret, dobra djela.
Svjedočanstvo kršćanskoga poziva ostvaruje se u svakodnevnom životu
učenika.
Shvatiti da vrijeme odmora živimo kao vrijeme u kojemu nam se darivaju
susreti s ljudima;
Truditi se u konkretnom životu svjedočiti Isusa Krista; razumjeti i
prihvatiti da u vrijeme odmora «nema odmora» od dobrih djela.
Razgovor, čitanje i analiza tekstova; promatranje i analiza fotografija;
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

multimedijalni prikaz i interpretacija teme školskih praznika i odmora,
slobodnog vremena i dječjih aktivnosti; izrada plakata ili plana nekih
važnih životnih potreba i obveza u vrijeme praznika i odmora.
Strip dobrih djela u udžbeniku.
Hrvatski jezik: kako će izgledati moje ljeto: zamišljeni događaj; tekstovi
o odnosu i ponašanju prema sebi i drugima; Likovna kultura: risanje:
moje ljetovanje, morsko dno, livada; Glazbena kultura: pokretom
izražavamo radost.
-------Stvaranje „kolaža želja“ za praznike i provedbu odmora.
1. Nema posebnosti.
2. Raditi na puno primjera iz života i okoline učenika.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Opisivanje i planiranje ljetnih praznika.

5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Predmet
Razred

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
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Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

I. ZEMLJA JE NAŠA I BOŽJA KUĆA
1. Zajedno stvarati i čuvati svijet
Božja mudrost, Božja dobrota, čovjek-sustvaratelj, ekologija.
Prve spoznaje i doživljaji o Bogu Stvoritelju, o stvaranju neba, zemlje i
ljepoti stvorenoga; zaštita prirode i živih stvorenja.
Uočiti čudesnost i ljepotu našega planeta zemlje i cijeloga svemira;
poznavati biblijsko izvješću o stvaranju svijeta; otkriti i shvatiti svemoć
Boga Stvoritelja koji sve stvara mudro i dobro; znati prepričati biblijski
izvještaj Stvaranja; razumjeti pojmove Stvoritelj i sustvaratelj; poznavati
značenje pojma ekologije; usvojiti nekoliko pravila čuvanja okoliša.
Shvatiti i doživjeti da Bog čovjeku povjerava da bude gospodar i čuvar
prirode; razvijati i usvojiti osjećaj odgovornosti za zaštitu našega planeta
zemlje, doma i Domovine;
Izmjena učeničkih iskustava o shvaćanju i doživljaju svijeta, prirode i
čovjeka da se uoči ono dobro, ali i ono što čovjeka čini nesretnim i
ograničenim; igra asocijacija; pripovijedanje, svestrana analiza i
interpretacija literarnih tekstova i likovnih priloga (skupni rad i rad u
parovima); usporedba prikupljenih informacija i poruka; razgovor;
pismeno i likovno izražavanje; rad s fotografijama s prizorima iz
čudesnog svijeta prirode i svemira te ljudskog udjela u otkrivanju i
daljnjoj izgradnji; izrada tematskog plakata ili panoa.
Dokumentarnim filmom prikazati tajnama svemira i prirode
Hrvatski jezik: Opisivanje krajolika. Priroda i društvo: Priroda nas
okružuje, Uvjeti života (sunce, voda, zrak). Likovna kultura: Paul Klee,
Vrt ruža, 1920., ulje i tuš na papiru.
Božja mudrost, čovjek sustvaratelj s Bogom, ekologija.
Promatranje zemlje kao dijela svemira i čovjekovo mjesto i uloga u
čuvanju zemlje i njezinih ljepota; sudioništvo u raznim projektima
„ekologije“.
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je
promotre; slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili
životno iskustvo.
2. Kod apstraktnih pojmova koristiti pojednostavljene sadržaje i
perceptivna potkrepljenja.
3. Isto kao i kod oštećenja sluha.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Koristiti razne vrste potkrjepljenja, kao i učenje kroz igru:
nadopunjavaljke, križaljke, osmomjerke, individualizirani listići…
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. ZEMLJA JE NAŠA I BOŽJA KUĆA
2. Sklad prirode i svijeta – susret s dobrim Bogom
Bog je nevidljiv i svemoguć, red u prirodi, Božja objava i tragovi u
prirodi, dobri Otac, zahvalnost Bogu.
Prve slike i spoznaje o divnom Božjem svijetu i čudesnosti prirode;
raznolikost i ljepoti Božjih stvorenja (biljnoga i životinjskoga svijeta).
Uočiti i otkriti u prirodnim ljepotama red i sklad te povezanost svega u
prirodi; razumjeti da je čovjek posebno stvorenje u odnosu na sva druga
stvorenja po svome razmišljanju, osjećajima, slobodnom odlučivanju što
će činiti; razumjeti i opisati pojmove „vjerujem“, „svemoguć“, „vidljiv i
nevidljiv“; uvidjeti da čovjek Boga ne može vidjeti svojim ljudskim
očima; naučiti i navesti neka Božja svojstva (nevidljiv, svemoguć, mudar,
dobar).
Razvijati sposobnost da u prirodnim zakonima, redu i skladu cijele
prirode prepozna Božje tragove; steći sposobnost divljenja Bogu i skladu
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5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

svega što je Bog stvorio, osobito čovjeka koji je Božja slika; izraziti
osjećaj molitvene i životne zahvalnosti Bogu.
Promatranje i interpretacija slike, crteža ili fotografije s uživljavanjem u
pojedine događaje i likove; prikupljanje podataka i igra naslova; izlaganje
i tumačenje nepoznatih pojmova; analiza i interpretacija odabranih
tekstova; gledanje kratkog obrazovnog programa o temi skladnosti
prirode i prirodnih zakona; raščlamba i tumačenje pojmova kao vidljiv,
nevidljiv, savršen, povjeriti, darovati, vjerujem, „vjerujem u Boga Oca
svemogućega, stvoritelja neba i zemlje“; vođeni razgovor; izrada plakata;
izrada umne mape.
Hrvatski jezik: Vidni i slušni doživljaj u pjesmi. Priroda i društvo: Život
životinja, Životna zajednica šuma, Život uz more i u moru, Živjeti u
skladu s prirodom. Likovna kultura: Nijanse boja, harmonija (sklad) boja.
Simetrije: zrcaljenje, translacija, rotacija. Proporcionalnost i kompozicija
oblika. Kontrast, dominacija i jedinstvo boja, oblika i veličina.
Matematika: kut, trokut, pravokutnik, kvadrat, kvadar, kocka.
Bog je nevidljiv i svemoguć, Bog je dobar, Božja objava i tragovi u
prirodi, vjerovati, „vjerujem u Boga, Oca svemogućega“.
Priče i pripovijesti o postanku svijeta drugih religija i svjetonazora.
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je
promotre; slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili
životno iskustvo.
2. Tekstove obogatiti slikama i jednostavnim rečenicama.
3. Potpitanjima provjeravati usvojenost nastavnog sadržaja.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Naglasiti bitno. Koristiti razne vizualne materijale: memori, plakate,
fotogovor.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. ZEMLJA JE NAŠA I BOŽJA KUĆA
3. Čovjek u Božjem zrcalu i njegova zahvala Bogu
čovjek – čudesno biće, čovjek slika Božja, vjera u Boga, zahvala Bogu.
Prve slike i spoznaje o stvaranju čovjeka; poznavanje izvješća o stvaranju
privih ljudi; neke biblijske crtice o čovjekovu prijateljstvu s Bogom.
Upoznati čovjeka kao posebno i čudesno biće; opisati po čemu je čovjek
sličan Bogu (misli, govori, ljubi, odlučuje, stvara); shvatiti da sve oko nas
govori, osobito čovjek, da Bog postoji; naučiti Apostolsko vjerovanje
kojim kršćani ispovijedaju glavne istine svoje vjere; upoznati i zapamtiti
molitvu Hrvata katolika kojom ispovijedaju vjeru u Boga.
Životno vrednovati i prihvatiti spoznaju da su čovjek i sav stvoreni svijet
dar Božji; razvijati osjećaj i spremnost zahvalnosti Bogu; gajiti osjećaj
poštovanja prema čovjeku kao slici Božjoj; pokazati kako se može
molitvom i pjesmom, po uzoru na psalme, zahvaljivati Bogu i slaviti
Boga.
Igra asocijacija i izmjena iskustava i razgovor među učenicima;
pripovijedanje i izdvajanje bitnih pojmova; stvaralačko čitanje biblijskih
tekstova i njihova pojedinačna i skupna obrada (svestrana obrada
psalma); promatranje, istraživanje i interpretacija crteža i likovnih priloga
s povezivanjem biblijskih i likovnih poruka; meditacija uz poticajne
fotografije i glazbu; pantomima i dramatizacija; izrada plakata; pisanje
vlastite zahvalne molitve u obliku psalma; fotogovor.
Prikazivanje sadržaja uz pomoć pripovijedanja, filmova, primjera i sl.
Hrvatski jezi: Odnosi među likovima. Priroda i društvo: Organi za
kretanje, disanje i probavu, Krvotok i izlučivanje, Osjetila nas povezuju s
prirodom, Čovjek je prirodno, društveno, misaono i duhovno biće.
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet

Likovna kultura: Georges Seurat, Lijepa žena se pudera, 1888., ulje na
platnu. Engleski jezik: Ponavljanje i proširivanje naziva za dijelove tijela i
osjećaje, opisivanje tijela i zdravstvenog stanja itd.
Čovjek – čudesno biće, čovjek – Božja slika, čovjek vjernik i nevjernik,
ispovijest vjere, Apostolsko vjerovanje.
O Bogu govorimo u simbolima i znakovima; Slavljenja i zahvaljivanja
Bogu kod Židova i kršćana
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je
promotre; slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili
životno iskustvo.
2. Razumijevanje, a ne memoriranje Apostolskog vjerovanja i molitve
Hrvata katolika. Ograničena korelacija s engleskim jezikom.
3. Kao i kod oštećenja sluha.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Naglasiti bitno. Prilagoditi tekstove.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA
1. Božje zapovijedi - pravila života
Deset zapovijedi, Božji zakon, pravila života, Zapovijed ljubavi.
Osnovne spoznaje i činjenice: Mojsije i „gorući grm“, izlazak iz Egipta,
davanje Deset zapovijedi na Sinaju (teme obrađene u 3. razredu).
Upoznati i opisati značenje dviju ploča Zakona kojega Bog daje Mojsiju;
otkriti i shvatiti Božje zapovijedi kao pravila života; uočiti posljedice
kršenja pravila u svakodnevnom životu; naučiti Deset zapovijedi i
Zapovijed ljubavi; uočiti i spoznati da su Božje zapovijedi pravila za
pravedan i sretan život svih ljudi na zemlji.
Razumjeti, doživjeti i iskusiti važnost poštivanja Božjega zakona u životu
svakoga čovjeka i svih ljudi; spremnost čuvanja i obdržavanja Božjih
zapovijedi u svakodnevnom životu.
Izmjena iskustava i evociranje spoznaja o Božjim zapovijedima; čitanje,
slušanje i interpretacija biblijskih tekstova; pojedinačni i skupni rad s
biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i fotografijama; meditacija uz
glazbu s prikazom umjetničkih reprodukcija; interaktivno pisanje ili
pisanje dijaloga; likovno i pismeno izražavanje.
„Deset zapovijedi“ ili „Mojsije“ (dijelovi igranoga ili animiranoga filma).
Engleski jezik: Ponavljanje i proširivanje gradiva vezanog uz školu,
razred, školske predmete, raspored sati, izražavanje odnosa u prostoru,
razumijevanje i izražavanje molbe, dopuštenja, zapovijedi.
Ploče Saveza, Božji zakon, Božje zapovijedi – pravila života, kršenje
zapovijedi i grijesi, pravedan i sretan život.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2 Razumijevanje bez memoriranja Deset zapovijedi i nemogućnost
korelacije s engleskim jezikom.
3. Sustavno provjeravati razumijevanje i poticati na samostalno
izražavanje.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sažeto i jednostavno opisati Deset Božjih zapovijedi. Vizualno
potkrijepiti plakatima i umnim mapama.
KATOLIČKI VJERONAUK
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Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija

7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

3. Obrazovna postignuća

5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA
2. Bog je jedini Gospodin - ljubi ga i svetkuj dan Gospodnji!
jedan Bog, klanjanje Bogu, psovka, dan Gospodnji.
Poznavanje značenja znaka križa, molitva Očenaša, sposobnost
opisivanja značenja riječi: Bog Stvoritelj, svemoguć, pravi Bog,
pravedan, dobri Otac.
Upoznati i razumjeti poruku prvih triju Božjih zapovijedi; uočiti kako se
ljudi klanjaju krivim bogovima i otkriti načine klanjanja pravome Bogu;
uvidjeti da ljudi griješe kada psovkom, kletvama i ružnim riječima
vrijeđaju Boga i čovjeka; otkriti poveznicu između poštivanja Božjeg
imena i svetkovanja dana Gospodnjega; upoznati starozavjetni tekst Izl
20, 8-1.
Upoznati i prihvatiti da je Bog najveće dobro kojemu se jedino treba
klanjati; graditi stav odbojnosti prema riječima kojima se vrijeđaju Bog i
čovjek; poštovati Božje ime i odlučiti nikada ne psovati ni najmanju
psovku; graditi sposobnost slavljenja Boga u obiteljskoj i društvenoj
zajednici; shvatiti i doživjeti važnost kršćanskoga slavlja nedjelje kao
dana Gospodnjega.
Kritičko čitanje i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova u poveznici
s promatranjem i analizom crteža i fotografija (reprodukcija);
identifikacijski razgovor; dramatizacija teksta; kolažno prikazivanje
zapovijedi s naglaskom na učenička iskustva i njihova svakodnevna
pitanja; vođeni razgovor o poštovanju i kršenju nedjeljne obveze
slavljenja Boga (misa, molitva, druženje, izostanak s mise, rad
nedjeljom…); pismeno i likovno istraživanje; izrada plakata.
Video filmovi koji tematiziraju Boga i njegovu opstojnost i prisutnost u
ljudskom životu, kao i različite načine slavlja Boga u različitim narodima
i kulturama svijeta.
Engleski jezik: Blagdani – opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i
uspoređivanje običaja.
jedan Bog, lažni bogovi, klanjanje pravome Bogu, svetost Božjeg imena,
psovka, kletva, Dan Gospodnji.
Rad na zadatku: gdje se sve oko nas nalaze i kriju lažni bogovi , tko su
oni i kako ih možemo prepoznati.
1. Dati prednost usmenom izražavanju
2. Raditi na primjerima iz života. Umanjena korelacija s engleskim
jezikom.
3. Kod prepričavanja učiti učenike da govore punom rečenicom, te tražiti
da ponove pitanje.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Sažeto i jednostavno opisati prve tri zapovijedi. Vizualno potkrijepiti
plakatima i umnim mapama.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA
3. Poštuj roditelje i čuvaj dar života!
roditelji i stariji, poštivanje, dar života, „ne ubij“
Spoznaje o odnosu s roditeljima i o životu u obiteljima stečenima iz
neposrednoga iskustva i u školi; značenje Majčina dana; slike, iskustva i
spoznaje stečene posredstvom medija o nemirima, nasilju i ratovima u
našoj okolini i svijetu.
Upoznati i razumjeti poruku četvrte i pete Božje zapovijedi; otkriti
značenje riječi „poštivati“ roditelje; poznavati znakove i pravila
poštovanja roditelja u svakodnevnom životu i naučiti im zahvaliti;
upoznati neke načine pomaganja u svojoj obitelji (obiteljski poslovi);

79

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija

7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

prepoznati važnost brige za tjelesni život i značenje Božje zapovijedi „ne
ubij“!; poznavati kako se u dječjoj dobi može riječima i djelima griješiti
protiv pete Božje zapovijedi (tučnjava, nanošenje povreda, vrijeđanje,
osveta); naučiti pravila iskazivanja poštovanja u ophođenju s drugima,
osobito starijim osobama.
Doživjeti i iskusiti potrebu poštovanja i zahvalnosti roditeljima za dar
života i njihovu skrb o nama; graditi stav i sposobnost opiranja svemu što
drugima ugrožava život (tučnjava, svađa, nasilje); naučiti i donijeti
pravila izbjegavanja nasilja i sukoba među svojim vršnjacima (strpljivost,
razgovor, oproštenje).
Razgovor među učenicima i izmjena iskustava o odnosima roditelja i
djece; čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova;
promatranje i interpretacija slike, crteža ili fotografije; prikupljanje
podataka i igra naslova; katalog pitanja i vođeni razgovor o prikupljenim
podatcima; izlaganje; pismeno izražavanje; izrada kolaža na temu: „Štititi
život - ugroziti život".
Prikladni filmovi (igrani, video i animirani) i televizijske emisije za djecu
na temu odnosa roditelja i djece, poštivanja i zaštite čovjekova života od
začeća do prirodne smrti, filmovi protiv nasilja, osobito koji promiču mir
itd.
Hrvatski jezik: Zoran Pograšić, Mama je kriva za sve. Priroda i društvo:
Čovječje zdravlje. Glazbena kultura: J. Kaplan, Čestitka majčici
(pjesma). Engleski jezik: Predstavljanje članova uže i šire obitelji,
rodbinski odnosi itd.
Poštovati i slušati roditelje, „dar života“, „ne ubij!“, „ugroziti život“,
sukobi i nasilje, strpljivost.
Moja odgovornost u obitelji, razredu, zajednici i društvu; Narodi i države
sklapaju sporazume radi mira i pravednosti u svijetu
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Iskazivanje iskustava. Ograničena korelacija sa glazbenom kulturo i
engleskim jezikom.
3. Poticati na samostalno izražavanje i bogatiti rječnik učenika.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Sažeto i jednostavno opisati četvrtu i petu zapovijed. Vizualno
potkrijepiti plakatima i umnim mapama.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA
4. Pravedno živi - ne ukradi niti želi tuđe stvari!
krađa, škrtost, zavist, pravednost, darežljivost.
Svakodnevna životna iskustva učenika, biblijske zgode (Zakej) i razne
životne zgode koje tematiziraju pitanje pravde i nepravde, krađe i
naknade; neka pitanja za ispiti savjesti u pripremi za ispovijed..
Razumjeti i poznavati poruku sedme i desete Božje zapovijedi; opisati
značenje pojma „ne ukradi“!; razumjeti pojmove zavist, škrtost i krađa u
poveznici s konkretnim životnim pričama i iskustvima učenika; razumjeti
značenje poslovice: „Božje oko uvijek gleda, ništa mu se sakrit ne da“;
razumjeti i opisati na primjerima iz života Isusovu poruku: „Doista, gdje
ti je blago, ondje će ti biti i srce“ (Mt 6, 19-21).
Uočiti i prihvatiti važnost poštivanja sedme zapovijedi „ne ukradi“ u
obitelji, školi, u trgovini i cijeloj zajednici; razvijati stav poštovanja i
brige za zajednička i tuđa dobra i vlasništvo; otkriti, doživjeti i prihvatiti
čine nesebičnosti, dobrote i darežljivosti kao dragocjeno blago koje
donosi pravu nutarnju sreću osobama koje tako postupaju.
Čitanje, slušanje i interpretacija tekstova; pojedinačni i skupni rad s
biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i fotografijama; vođeni
razgovor i tumačenje pojmova krađa, zavist, škrtost, pravednost i
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

darežljivost u poveznici sa životno bliskim primjerima; pisanje dijaloga;
rad s autorskim tekstom „Pravedno živjeti“; likovno i pismeno
izražavanje; osobito pisanje kratkog učeničkog sastava na temu škrtosti
ili krađe.
Kratki filmovi i crtani filmovi s temama krađa, zavist, darežljivost
Hrvatski jezik i likovna kultura s temama koje obrađuju ili dotiču ljudske
vrline i mane kao što su škrtost, zavist, darežljivost i pravednost.
Bog sve vidi i sve zna, zajednička dobra, krađa, škrtost, sebičnost, zavist,
pravednost, darežljivost.
Različito ponašanje ljudi prema svojim i tuđim stvarima i vlasništvu, pa
kako danas biti i ostati pošten i pravedan čovjek.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Poslovice i izreke s porukama obraditi u višim razredima. Potreban je
dodatni kontinuirani rad na slaganju rečenica od zadanih riječi.
3. Potreban je dodatni kontinuirani rad na slaganju rečenica od zadanih
riječi.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Sažeto i jednostavno opisati sedmu i desetu zapovijed. Vizualno
potkrijepiti plakatima i umnim mapama.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. S BOGOM NA PUTU ŽIVOTA
5. Budi istinit u riječi i djelu!
istina, iskrenost, laž, krivo se zakleti, prijevara.
Neposredna životna iskustva, slike i spoznaje o lažima, prijevarama i
spletkama u obiteljskom životu, užoj okolini i u društvu.
Razumjeti značenje i poruku zapovijedi „ne reci lažna svjedočanstva“;
otkriti i shvatiti da je važno i dobro uvijek govoriti istinu; uočiti i na
životnim zgodama razumjeti kako laž dovodi do raznih nevolja (laž
roditeljima radi loše ocjene u školi, laž radi igre s prijateljima, zatajiti
izostanak sa svete mise, krivo pričati o drugima, na nekoga nešto
izmisliti, prevariti drugoga); razumjeti značenje poruke: „Mrske su
Gospodinu usne lažljive, a mili su mu oni koji zbore istinu“ (Izr 12, 22);
Razvijati stav iskrenosti prema sebi samu i drugima; doživjeti radost
iskustva zbog istinoljubivosti; sposobnost ispravna postupanja kada se
pogriješi i nešto slaže: reći istinu, priznati pogrješku, ispričati se, iskreno
se ispovjediti za laž i prijevaru.
Čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova;
promatranje i interpretacija fotografija i crteža i usporedna analiza
biblijskih i likovnih poruka; izdvajanje i pitanja i razgovor na temelju
raznih životnih primjera o iskrenosti i laži; scensko ili pismeno
izražavanje; sastavljanje novinskog članka; slušanje Ode radosti.
Video filmovi (igrani i animirani) koji na dječjoj razini razumijevanja, i s
pozitivnim poticajima, tematiziraju iskrenost, laž i prijevaru.
Hrvatski jezik: čitanje i interpretacija priča i pjesama s tematikom
iskrenosti, laži, lažnog svjedočenja itd.
istina, iskrenost, laž, krivo se zakleti, lažno svjedočiti, prijevara, priznati
grijeh.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Pojednostaviti sadržaje, a izreke s porukama obraditi u višim
razredima.
3. Nema posebnosti.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
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5. Sažeto i jednostavno opisati osmu zapovijed. Vizualno potkrijepiti
plakatima i umnim mapama.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BOŽJI NAS GLASNICI ZOVU
1. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu!
prorok, Ivan Krstitelj, pustinja, obraćenje, pripraviti put Gospodinu.
Poznavati Došašće kao vrijeme iščekivanje i priprave za Isusov rođendan;
prve spoznaje o nekim biblijskim činjenicama: grijeh prvih ljudi i njihov
izgon iz raja, ljudsko zlo, grijeh i smrt; obećanje Spasitelja; poznavanje
nekih biblijskih likova koji su bili na Božjem putu (Abraham, Josip…);
Isus obećani Spasitelj i Mesija.
Na karti Palestine pokazati rijeku Jordan; znati pripovjediti događaj na
rijeci Jordanu i protumačiti glavne poruke o kojima govori Ivan Krstitelj;
otkriti da je prorok čovjek koji govori u Božje ime i potiče čovjekovo
obraćenje Bogu.
U Ivanovoj poruci uočiti i iskusiti put i način vlastite priprave u Došašću
za Isusov dolazak: rado drugima pomagati, ispraviti nepravdu, širiti mir,
kajati se za grijehe i propuste, tražiti oproštenje; pripremati se za božićnu
ispovijed i ispuniti Ivanov poziv na obraćenje i dobra djela.
Čitanje, pripovijedanje, analiza i interpretacija biblijskoga teksta;
promatranje zemljovida; stvaranje kataloga pitanja; u radu po skupinama
napraviti usporedbu biblijske poruke s porukom crteža ili slike Ivana
Krstitelja; vođeni razgovor na temelju prikupljenih informacija;
pripovijedanje; scenski prikaz na temu „Svjedoci ljubavi“; pisanje
novinskoga izvješća o događaju na rijeci Jordanu; izrada plakata i izrada
adventskoga kalendara s nakanom širenja kulture zajedništva i
predbožićnoga slavlja u školi.
Video-film o Ivanu Krstitelju (igrani ili crtani).
Hrvatski jezik: Usporedba; Odnos među likovima; Samostalno stvaranje
priče. Likovna kultura: radovi na temu priprave za Božić.
Ivan Krstitelj – Isusov preteča, prorok, pustinja, rijeka Jordan, obraćenje,
pripraviti put Gospodinu.
Adventski i božićni običaji u drugih naroda i kultura; Sakrament krštenja
u životu obitelji i župne zajednice.
1. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe.
2. Izvedbeno prilagođavanje tekstova i pomoć pri samostalnom stvaranju
priče.
3. Provjeravati razumijevanje potpitanjima i voditi učenika k
stvaralačkom izražavanju.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku; svima u bilježnicu.
5. Prilagoditi tekstove, iznijeti bitno.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BOŽJI NAS GLASNICI ZOVU
2. „Neka mi bude po riječi tvojoj“
navještaj Isusova rođenja, Isusovo začeće, Sin Božji, Duh Sveti.
Prve i osnovne spoznaje o Mariji kao Isusovoj majci, o anđelu Gabrijelu i
naviještenju Isusova rođenja; susret Marije s rođakinjom Elizabetom.
Otkriti i shvatiti da Bog ima plan sa svim ljudima, pa tako s Marijom
koju izabire da bude Božja majka; poznavati biblijski izvještaj o anđelovu
navještenju Mariji; razumjeti da je Marija imala čvrsta vjeru u Boga po
kojoj je pristala da bude Isusova majka; otkrivati Duha Svetoga kao
čudesnu Božju silu po kojoj je Marija začela Isusa; znati izmoliti molitvu
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

Anđeo Gospodnji.
Otkriti i doživjeti snagu Marijine ponizne vjere; doživjeti radost Marijine
spremnosti da prihvati Božji poziv i plan; iskusiti Božju i Marijinu
blizinu u molitvi Anđeo Gospodnji; rado moliti Marijin zagovor.
Razgovor među učenicima i prikupljanje već stečenih spoznaja;
pojedinačno i skupno čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i literarnih
tekstova; promatranje i interpretacija slike, crteža ili fotografije;
prikupljanje podataka i igra naslova; pripovijedanje, izlaganje i tumačenje
pojmova Božji plan spasenja, začet po Duhu Svetom, Marijina vjera;
slušanje meditativne glazbe uz projekcije prizora Navještenja; pismeno
izražavanje, scenski prikaz Marijina navještenja prema molitvi Anđeo
Gospodnji…
Igrani ili animirani filmovi (isječci) o Marijinu navještenju; odlazak na
likovnu izložbu s temom Božića.
Priroda i društvo: Leonardo da Vinci, Bogorodica sa sv. Anom, 1510.,
ulje na drvenoj ploči. Glazbena i likovna kultura: slušanje glazbe,
pjevanje pjesmica duhovnoga sadržaja i iz života hrvatskoga naroda koje
su tematski vezane s pripravom za proslavu Božića.
Božji plan spasenja, Isus – Sin Božji, začet po Duhu Svetom, Marijina
vjera.
Mjesto i uloga žene u Crkvi u svjetlu ulogu Blažene Djevice Marije u
povijesti spasenja
1. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe.
2. Izvedbeno prilagođavanje tekstova i pomoć pri samostalnom stvaranju
priče.
3. Provjeravati razumijevanje potpitanjima i voditi učenika k
stvaralačkom izražavanju.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku; svima u bilježnicu.
5. Prilagoditi tekstove, iznijeti bitno.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BOŽJI NAS GLASNICI ZOVU
3. Posvuda je Betlehem – Isus je svjetlo naroda
car August, grad Davidov, Emanuel, „mir ljudima“, „svjetlo naroda“
Poznavanje glavnih likova i osnovnih činjenica oko Isusova rođenja u
Betlehemu, pohod Kraljeva, kralj Herod, „nevina dječica“.
Na karti Svete zemlje pokazati Betlehem; pripovjediti glavne činjenice
Isusova rođenja prema Lukinu evanđelju (Lk 2, 8-14); otkriti značenje
riječi Emanuel; u poruci pastirima otkriti važnost Isusova rođenja za sve
ljude; otkriti i spoznati da je Isus svojim rođenjem donijelo mir i svjetlo
ljudima koji im samo Bog može dati.
Doživjeti poruku Božje ljubavi i mira kao uvjet za sretan i radostan
osobni život i život u zajednici; pobuditi i iskusiti osjećaj radosti zbog
Božje blizine i sudjelovati u slavlju Božića; povezati božićnu poruku s
narodnim običajima i doživjeti radost slavljenja Badnjaka i Božića u
svome zavičaju.
Igra asocijacija i izmjena iskustava, čitanje biblijskoga teksta po ulogama
te pojedinačni i skupni rad u analizi i interpretaciji biblijskih i literarnih
tekstova; usporedno promatranje i analiza sadržaja umjetničkih
reprodukcija; promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja iz kuta
kraljeva, Josipova, pastira; dramatizacija teksta; vježba meditativne šutnje
i pisanje kratke meditacije; pisanje kratkog sastava na temu božićnoga
svjetla i mira; izrada božićnoga panoa.
Filmovi koji uprizoruju Isusovo rođenje (igrani i animirani).
Hrvatski jezik: dječji literarni radovi na temu Božića, priprema božićne
priredbe uz zajednički rad učitelja i vjeroučitelja. Priroda i društvo:
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Vincent Van Gogh, Zvjezdana noć, 1889., trska i tinta. Likovna kultura:
crtanje božićnih motiva i izrada figurica, ukrasa i dr.
car August, Isus - potomak Davidov, rođen od Djevice Marije, „mir
ljudima“, Isus – svjetlo naroda“
24. prosinca - kod nas i u drugih naroda; Hanukka - Blagdan svjetla kod
Židova.
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i
duže promatraju; igra svjetla i tame.
2. Posebna pomoć pri snalaženju na karti Svete zemlje i potpitanjima
pomoći pri stvaranju literarnog rada.
3. Pomoći učeniku sa stalnim potpitanjima.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Ne zahtijevati znanje imena i zemljopisnih pojmova.

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE!
1. Dječak Isus u kući Oca nebeskoga
Isusova domovina, hodočašće, Jeruzalemski hram, Otac nebeski.
Sposobnost uočavanja sličnosti i razlika između crkve, sinagoge i hrama;
poznavanje nekih mjesta Isusove domovine koji su blisko vezani za
njegov život: Betlehem, Nazaret i Jeruzalem; prve spoznaje o Isusovu
životu u nazaretskoj obitelji Isusa, Marije i Josipa.
Na karti pokazati Jeruzalem, mjesto u kojem je Isus prikazan u hramu, i
Nazaret u kojem je odrastao; upoznati Isusov zavičaj i način života
židovskoga dječaka u to doba; prepričati događaj Isusova prikazanja u
hramu; razumjeti riječi starca Šimuna: „oči moje vidješe spasenje tvoje“;
pripovjediti zgodu o dvanaestogodišnjem Isusu u Jeruzalemskom hramu
(Lk 2, 41-51); razumjeti i objasniti Isusove riječi: „Niste li znali da mi je
biti u onome što je Oca mojega?“;
u Isusovoj poslušnosti prema svojim roditeljima otkriti i doživjeti što
znači „slušati roditelje“; razvijati sposobnost susreta, poštovanja i
razgovora sa roditeljima i odgojiteljima.
Razgovor i pripovijedanje o stečenim spoznajama; promatranje
zemljovida Isusove domovine; čitanje i interpretacija biblijskoga teksta u
poveznici s promatranjem i interpretacijom slike i stripa; pripovijedanje i
tumačenje Isusovih riječi da mu je biti u kući „Oca mojega“, terenska
nastava (posjet ili „hodočašće“ do mjesne crkve ili svetišta, ili po
mogućnosti i sinagoge) .
Isječci iz filmova o Isusovu djetinjstvu; pohod crkvi, svetištu, sinagogi.
Glazbena kultura: J. Gotovac, Dom (pjesma).
Jeruzalemski hram, „prikazanje u hramu“, starac Šimun, spasenje svijeta,
„Otac moj“ , Otac nebeski.
Značenje učenja Tore za židovskoga dječaka u Isusovo vrijeme.
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Specifična korelacija s glazbenom kulturom i prilagodba tekstualnih
sadržaja.
3. Davati jednostavne primjere koje učenici rade usmeno i potpitanjima
pomoć pri izražavanju.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Ne zahtijevati znanje zemljopisnih pojmova i Isusova zavičaja, način
života i vjerske običaje. Objašnjavati jednostavnim izrazima poznatim
učenicima.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE!
2. „Ovo je moj ljubljeni Sin“
Isusovo krštenje, Sin Božji, golub, jedan Bog, Presveto Trojstvo: Otac,
Sin i Duh Sveti.
Sposobnost prepoznavanja triju božanskih osoba u znaku križanja;
sposobnost opisivanja obreda krštenja djece; poznavanje značenja riječi:
Isus Spasitelj, Mesija, rijeka Jordan.
Znati pripovjediti događaj Isusova krštenja na rijeci Jordanu; uočiti da se
kod Isusova krštenja objavilo Presveto Trojstvo: Otac, Sin i Duh Sveti;
upoznati i naučiti glavnu istinu kršćanske vjere koju čovjek nikada ne
može posve razumjeti: samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac,
Sin i Duh Sveti; naučiti i opisati kako smo kod krštenja kršteni u ime Oca
i Sina i Duha Svetoga.
S povjerenjem prihvatiti tajnu trojedinoga Boga otkrivajući njegovo
djelovanje i snagu u događajima povijesti spasenja i vlastitom životu;
poznavati i iskusiti važnost molitve trojedinome Bogu – Ocu, Sinu i
Duhu Svetom.
Igra asocijacija i izmjena iskustava na temu krštenja; čitanje, analiza i
interpretacija biblijskih i literarnih tekstova; promatranje i interpretacija
slika, crteža ili fotografija i usporedba njihovih poruka s biblijskim
porukama; vođeni razgovor o prikupljenim podatcima i spoznajama;
izlaganje i tumačenje simbola goluba te pojmova Sin Božji, Presveto
Trojstvo: Bog: Otac, Sin i Duh Sveti; meditacija sa slušanjem glazbe i
projekcijom likovnih priloga (simbolički i likovni prikazi osoba
Presvetoga Trojstva); promjena perspektive u pripovijedanju biblijskoga
izvješća; pantomima i dramatizacija teksta; pismeno izražavanje; izrada
mentalne mape.
Hrvatski jezik: Razgovor – verbalna i neverbalna komunikacija; Odnos
među likovima
Isusovo krštenje, Isus je Božji Sin; jedan je Bog, a tri su božanske osobe:
Otac, Sin i Duh Sveti; Presveto Trojstvo.
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i
duže promatraju.
2. Sadržaje potkrijepiti jednostavnim tekstovima i vizualizirati.
3. Isto kao kod oštećenja sluha.
4. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja.
5. Koristiti jednostavne izraze, raditi učenicima poznate usporedbe.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE!
3. Isus u Nazaretu – Glasnik radosne vijesti
sinagoga, svitak knjige, pomazanje, Radosna vijest, Božji siromasi.
Razlikovanje knjiga Staroga i Novoga zavjeta; sposobnost opisivanja
značenja riječi prorok i Mesija; Isusov grad Nazaret.
Upoznati židovsku sinagogu kao mjesto čitanja i tumačenja svetih knjiga;
poznavati i prepričati događaj s Isusom u nazaretskoj sinagogi; otkriti
čemu se čude Isusovi mještani; protumačiti Isusovu poruku: „Duh
Gospodnji na meni je…“ i „on me posla blagovjesnikom biti
siromasima“; upoznati znakove posebne Božje brige za siromašne,
bolesne, grješne i sve potrebne ljude.
Doživjeti potrebu brige za ugrožene i graditi sposobnost razumijevanja i
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sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu

pomaganja potrebnima; iskusiti da prenositi Radosnu vijest znači
spremnost zauzimanja i brige za siromašne i potrebne.
Kritičko čitanje te pojedinačni i skupni rad na analizi i interpretaciji
biblijskoga teksta; promatranje i analiza ilustracija u poveznici s
biblijskom porukom; interaktivno pisanje; prikupljanje informacija s
identifikacijskim i vođenim razgovorom; pismeno i likovno izražavanje.
Dokumentarni film o židovskoj sinagogi i molitvenim običajima Židova.
Hrvatski jezik, glazbena i likovna kultura – teme o siromasima,
bolesnima, potrebnima.
Duh Gospodnji, pomazanje, blagovjesnik, Radosna vijest (dublje i šire
značenje od dotadašnjih spoznaja), Božji siromasi.
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Specifična korelacija s glazbenom kulturom i prilagodba tekstualnih
sadržaja.
3. Davati jednostavne primjere koje učenici rade usmeno i potpitanjima
pomoć pri izražavanju.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Ne zahtijevati znanje zemljopisnih pojmova i Isusova zavičaja, način
života i vjerske običaje. Objašnjavati jednostavnim izrazima poznatim
učenicima.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE!
4. Isusu je važan čovjek
subota – sveti dan, čudesno ozdravljenje, kršenje propisa, dječja prava.
Poznavanje značenja židovske subote kao neradnoga dana i dana
Gospodnjega; poznavanje dotad obrađenih biblijskih zgoda o Isusu koji
slijepcu Bartimeju vraća vid, hrani gladno mnoštvo i oprašta grijehe
grješnicima.
Upoznati i objasniti značenje subote u životu Židova, osobito odredbe
„ne radi“; pripovjediti Isusov susret s uzetim čovjekom i njegovo
ozdravljenje (Iv 5, 1-16); uočiti i razumjeti da Isus ozdravlja bolesnika
snagom svojih riječi: „uzmi svoju postelju i hodi“; doživjeti radost
bolesnika nakon ozdravljenja; objasniti zašto Isus krši židovske propise i
ozdravlja bolesnika; upoznati i nabrojiti neka važnija dječja prava koja bi
svi ljudi na svijetu trebali poštivati.
Otkriti i doživjeti Isusovu brigu za ljude i snagu njegove riječi i djela dok
pomaže bolesniku i ozdravlja ga; razvijati sposobnost uočavanja nevolje
svojih bližnjih i spremnosti da im se pomogne; otkriti da u svijetu mnoga
djeca trpe bolest, glad i razne nepravde i da im kršćani trebaju pomagati;
nabrojiti neka temeljna dječja prava koja posebno treba poštivati.
Čitanje, stvaralačko pripovijedanje, analiza i tumačenje biblijskih
tekstova; usporedno čitanje evanđeoskih izvješća s promatranjem i
analizom sadržaja umjetničkih reprodukcija; dramska igra; promjena
perspektive biblijskoga pripovijedanja; pisanje nove prispodobe;
razgovor na temu: „Subota je radi čovjeka“; rad s crtežima na temu: „Da
bi djeca mogla živjeti, potrebno je…“; izrada panoa na temu: „Dječja
prava danas“.
Obrazovne emisije i poticajni filmovi o brizi za obespravljenu djecu.
Hrvatski jezik i likovna kultura – teme o raznim životnim situacijama u
koje pokazuju brigu za potrebite ljude i pomaganje tim ljudima.
Isusova božanska moć, čudesno ozdravljenje, subota – sveti dan, kršenje
židovskih propisa, ljudska i dječja prava.
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9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Neke poznate osobe u čitavom svijetu koje su se borile za temeljna
ljudska prava.
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Pojačana vizualizacija sadržaja i poticanje govorenja uz potpitanja.
3. Vježbati opisivanje punim rečenicama.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Tumačiti jednostavnim, učenicima poznatim izrazima, koristiti
vizualno potkrjepljenje i individualizirane listiće.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. ISUS JE SIN BOŽJI – NJEGA SLUŠAJTE!
5. Petrova ispovijest – Isus je Sin Boga živoga
Petar, ispovijest vjere, Sin Boga živoga.
Razlikovati apostole od svih drugih Isusovih učenika i sljedbenika;
poznavati imena nekoliko apostola; uočavati i opisati razliku između
značenja riječi vjerujem i ne vjerujem.
Otkriti kako Isus traži od svojih učenika da za sebe kažu i odluče tko je
on za njih i da po tome žive; poznavati događaj Petrove ispovijesti vjere u
Isusa Krista; razumjeti i opisati riječi o Isusu da je „Sin Boga živoga“;
upoznati kako Isus prihvaća Petrovu vjeru i što mu obećava; otkriti i
naznačiti koliko je važna naša vjera u Isusa Božjega Sina; naučiti
Apostolsko vjerovanje.
Otkriti i doživjeti snagu Petrove vjere u Isusa Krista; razvijati spremnost
da pred svima i da uvijek priznamo da vjerujemo u Isusa i da tu vjeru
svjedočimo na svakome mjestu: u obitelji, u školi, na ulici i kamo god se
krećemo.
Čitanje, slušanje, pripovijedanje i interpretacija tekstova; pojedinačni i
skupni rad s tekstovima i fotografijama u analizi i interpretaciji Petrova
lika i njegove vjere; vođeni razgovor o dobivenim podatcima i tumačenje
pojma „Sin Boga živoga“; promjena perspektive u pripovijedanju
biblijskoga događaja – sa stajališta jednog od drugih apostola ili nekog
prolaznika; pisanje dijaloga; igra uloga i dramatizacija teksta, likovno i
pismeno izražavanje na temu: „Tko je za mene Isus Krist“.
Film o sv. Petru, posjet crkvi ili svetištu gdje se slavi sv. Petar apostol.
Hrvatski jezik: pričanje doživljaja iz osobnog života; pripovijedanje i
pisanje o zamišljenome događaju.
Petar apostol, Isus - Sin Boga živoga, ispovijest vjere, „Petar – Stijena“.

3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

Uzorni svjedoci vjere u Isusa Krista danas (papin lik, ….)
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Razumijevanje, a ne memoriranje Apostolskog vjerovanja.
3. Isto kao i kod oštećenja sluha.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Jednostavno pripovijedanje teksta uz razna potkrjepljenja.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. NA ISUSOVU PUTU – SLIJEDIMO NJEGOVO DJELO!
1. Slijedimo Isusove riječi i djela
korizma, post, djela milosrđa, snaga vjere.
Poznavanje značenja korizme kao vremena pripreme za Uskrs i vremena
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3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

u kojem kršćani još više čine dobra djela; poznavanje nekih biblijskih
zgoda koje govore kako Isus ljudima pomaže i spašava ih.
Shvatiti i objasniti značenje riječi korizma; prepoznati i navesti neka
dječja iskustva patnje koja se događaju u svijetu i oko nas; upoznati
biblijski tekst o Isusovu postu u pustinji i kušnjama; razumjeti pojmove
post i djela milosrđa; upoznati i nabrojiti tjelesna djela milosrđa;
razumjeti i doživjeti snagu vjere u Isusa Krista koji pomaže u raznim
životnim patnjama, po primjeru žene tuđinke (Mt 15, 21-28).
Razvijati sposobnost prihvaćanja svih ljudi, osobito ugroženih, patnika i
potrebnih, i spremnosti da im pomognemo radi vjere u Isusa Krista;
razumjeti i doživjeti korizmu kao posebno vrijeme u kojem treba činiti
djela ljubavi i milosrđa.
Evokacijski razgovor i igra asocijacija; čitanje, stvaralačko pripovijedanje
i tumačenje biblijskih i literarnih tekstova s usporedbom poruka
dobivenih promatranjem i analizom sadržaja umjetničkih reprodukcija;
igra uloga; promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja; razgovor na
temu milosrđa i pomaganja: duhovna djela – tjelesna djela milosrđa;
fotogovor s temom duhovnih i tjelesnih djela milosrđa; sastavljanje
novinskog izvješća ili članka o neko dobru djelu i dobročinitelju.
Razna iskustva patnje i pomoći koje ljudi pružaju jedni drugima u
trenucima patnje, gladi, katastrofa i ratova (TV – reportaže i emisije).
Hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura s tematikom i običajima
bliskima korizmenom vremenu i pripravi za proslavu Uskrsa.
post, Isusova kušnja, snaga vjere, duhovna djela milosrđa, tjelesna djela
milosrđa.
Običaji u hrvatskom narodu u vrijeme korizme; Korizmena akcija
odricanja za dobro potrebnih i siromašnih.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Obogatiti sadržaje specifičnim katehetskim pomagalima i
pojednostaviti biblijski tekst.
3. Raditi više na komunikacijskoj, nego lingvističkoj kompetenciji.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika.
5. Upoznati djela milosrđa, ne zahtijevati reproduciranje.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. NA ISUSOVU PUTU – SLIJEDIMO NJEGOVO DJELO!
2. Ići putem Kristova križa
Cvjetnica, Veliki tjedan, Maslinska gora, trpljenje, križni put.
Poznavanje osnovnih činjenica Kristove muke i smrti, događaj Cvjetnice
i Kalvarije; iskustva proslave događaja Velikoga tjedna u obitelji, župnoj
zajednici i u svom mjestu.
Opisati i protumačiti događaje Cvjetnice i Velikoga četvrtka i petka;
upoznati i ispripovjediti biblijsko izvješće o Isusovoj muci i smrti na
križu; upoznati i razumjeti Isusovu muku i križni put kao znak njegove
božanske ljubavi i praštanja prema čovjeku; razumjeti i prihvatiti
poteškoće i kušnje trpljenja u vlastitom životu kao put nasljedovanja
Isusa patnika; otkriti i objasniti značenje Isusove poruke: „što god
učiniste jednom od moje najmanje braće, meni učiniste“ (Mt 25, 40)
Razumjeti i doživjeti Kristovu smrt kao vrhunac očitovanja Božje ljubavi
i kao čin pobjede nad grijehom i smrću; razvijati sposobnost odupiranja
zlu i grijehu; gajiti spremnost prihvaćanja i rješavanja poteškoće po
Isusovu primjeru; biti spreman priteći u pomoć ljudima koji pate i umiru.
Promatranje i interpretacija slike, crteža ili fotografije koje prikazuju
Kristov križ i patnju; čitanje i interpretacija biblijskih tekstova;
prikupljanje podataka i igra naslova; pripovijedanje i izlaganje s
tumačenjem pojmova „uzeti grijehe svijeta“ i „otkupiti“; razgovor i
pisanje kratkog sastava na temu patnje i smrti u perspektivi Kristova
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu

križa; meditacija uz poticajne sladove i glazbu s temom križa i Kristove
otkupiteljske patnje; izrada plakata; izrada uskrsnoga panoa (projektna
nastava); zajedničko oblikovanje križnog puta crtežima.
Igrani ili animirani filmovi o Kristovoj muci i smrti; organizirati križni
put na razini razreda ili se pridružiti župnoj zajednici.
Hrvatski jezik: Pisanje literarnih radova na temu Kristove muke i
uskrsnuća. Priroda i društvo: Michelangelo Bounarroti, Pietà, 16. st.,
mramor. Glazbena i likovna kultura: slušanje glazbe iz bogate hrvatske
pasionske baštine, likovni radovi na temu muke, smrti i uskrsnuća
Kristova (projektna i suradnička nastava - pravljenje uskrsnog panoa).
križni put, Kristova muka, „uzeti grijehe svijeta“ pobjeda nad grijehom i
smrću, otkupljenje, vječno spasenje.
Zajedničko oblikovanje i priprema križnog puta.
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Primjena specifičnih katehetskih pomagala, didaktička igra
pridruživanja i specifičnost korelacije s glazbenom kulturom i hrvatskim
jezikom.
3. Primjena specifičnih katehetskih pomagala, didaktička igra
pridruživanja i pomoć pri pisanju literarnih radova.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Konkretno obilježiti navedene dane. Dramatizacija tekstova.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. NA ISUSOVU PUTU – SLIJEDIMO NJEGOVO DJELO!
3. Svjedočiti pobjedu uskrsloga Krista
smrt, život, uskrsnuće, šalom – mir.
Poznavanje glavnih osoba i činjenica koje su povezane s događajem
Kristove muke i uskrsnuća i iskustva proslave Uskrsa u obitelji i župnoj
zajednici.
Shvatiti smrt kao dio ljudskog života; pripovjediti biblijsko izvješće o
Kristovu uskrsnuću (Mt 28, 1-10); otkriti, objasniti i doživjeti Isusovo
uskrsnuće kao pobjedu života nad smrću; otkriti i pobuditi radost zbog
vlastitog uskrsnuća; razumjeti i protumačiti dio Apostolskog vjerovanja o
Isusu Kristu koji je „treći dan uskrsnuo od mrtvih“; znati protumačiti
riječ šalom.
Steći životnu nadu i snagu za svakodnevni život na otajstvu Kristova
uskrsnuća i na vjeri u uskrsloga Krista; prepoznati mir kao dar pobjede
života nad smrću i kao mogućnost za skladan život s Bogom i ljudima,
osjetiti potrebu izgradnje mira danas i uvidjeti vlastite mogućnosti
doprinosa miru.
Izražajno čitanje te pojedinačan i skupni rad na analizi i interpretaciji
biblijskih i literarnih tekstova; usporedno promatranje i tumačenje crteža,
slika i biblijskih poruka; pripovijedanje i tumačenje pojmova „uskrsnuo
od mrtvih“ i „uzašao na nebesa“, „vječno spasenje“; pravljenje intervjua s
roditeljima i susjedima o značenju Isusova uskrsnuća u svakodnevnom
životu kršćana; igra uloga i scenska interpretacija Kristova uskrsnuća;
kolaž s temom: „Radost – Uskrs u svijetu“; slušanje i izvođenje uskrsnih
pjesma; ples i pantomima kao znak tuge i radosti s temom: „Svjetlo
uskrsnog jutra“.
Igrani i animirani filmovi o Kristovoj muci i uskrsnuću.
Hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura – pripovijedanje iskustava,
crtanje i slušanje glazbe uskrsnoga vremena.
uskrsnuće od mrtvih, ukazanje Uskrsloga, mir uskrslog Krista,
otkupljenje, vječno spasenje.
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9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Značenje uskrsnuća u osobnom životu u svjetlu teme: uskrsnuće Isusa
Krista (umjetnički izričaj).
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je
promotre; slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili
životno iskustvo.
2. Prilagodba biblijskoga teksta i konkretizirati ključne pojmove.
3. Dati jednostavnije tekstove i raditi na usmenim vježbama.
4. Poticati učenike na samostalno izražavanje.
4. Poticati učenike na samostalno izražavanje.
5. Omogućiti učeniku iskazivanje radosti uskrsnuća, više nego znanja o
činjenicama uskrsnuća.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. GRADIMO KRISTOVU CRKVU
1. Kristov Duh okuplja Crkvu
Duh Sveti, plameni jezici, Crkva, braća i sestre, „jedno srce i jedna duša“.
Iskustva života u svojoj župnoj zajednici, okupljanje vjernika na svetu
misu, primanje sakramenata i pobožnosti; poznavati neke zajedničke
aktivnosti i oblike pomaganja vjernika u župnoj zajednici; sposobnost
prepoznavanja Duha Svetoga kao treće božanske osobe.
Razumjeti i pripovjediti biblijski izvještaj o silasku Duha Svetoga nad
apostole; otkriti i shvatiti vezu između apostola, prvih kršćana i
djelovanja Duha Svetoga u njihovu životu; uočiti i razumjeti da Duh
Sveti okuplja Kristove učenike u zajednicu braće i sestara i pomaže im da
budu „jedno srce i jedna duša“.
Shvatiti i osjetiti da Duh Sveti i danas Kristovu Crkvu vodi, posvećuje i
čisti, da vjernicima daje svoje darove i snagu da mogu živjeti i svjedočiti
svoju vjeru; gajiti otvorenost poticajima i vodstvu Duha Svetoga u našem
životu; znati zahvaliti za primljene darove.
Igra asocijacija na temu braća i sestre; čitanje, analiza i interpretacija
biblijskih i literarnih tekstova; promatranje i interpretacija slike, crteža ili
fotografije i usporedba njihovih poruka s biblijskim porukama; stvaranje
kataloga pitanja; razgovor o prikupljenim podatcima i porukama;
izlaganje s tumačenjem simbola „plameni jezici“, i pojma „rođendan
Crkve“, darovi Duha Svetoga; pantomima i igra uloga; izrada umne
mape; pisanje kratke molitve za jedinstvo među svim kršćanima svijeta.
Organiziranje molitvenog susreta s učenicima pripadnicima drugih
kršćanskih zajednica u školi.
Hrvatski jezik: slike iz života prisutne u djelima dječje književnosti i
pjesništva.
Duhovi - silazak Duha Svetoga, plameni jezici, rođenje Crkve, dar Duha
Svetoga, „jedno srce i jedna duša“.
Blagdan Duhova - rođendan Crkve; Upoznajmo darove Duha Svetoga.

3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme

1. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo, odnosno predodžba.
2. Pojednostaviti biblijske tekstove.
3. Prema potrebi provjeriti razumijevanje. Predvidjeti kraće i lakše
odlomke za čitanje.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Pojednostavljeno pripovijedanje biblijskih tekstova.
KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. GRADIMO KRISTOVU CRKVU
2. Crkva u šarenim bojama i licima
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1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

Katolička crkva, zajednica vjernika, papa, biskup, svećenik, vjernik laik.
Sposobnost razlikovanja Crkve kao zajednice koju je Krist osnovao od
crkve kao zgrade u kojoj se okupljaju vjernici; spoznaja da danas ima
Kristovih vjernika (kršćana i katolika) u svim narodima i jezicima svijeta.
Shvatiti i doživjeti Crkvu kao zajednicu u kojoj se okupljaju ljudi svih
rasa, iz svih naroda, plemena i jezika na svijetu; uočiti i upoznati da su u
Katoličkoj crkvi svi vjernici pred Bogom jednaki, ali da, opet, svatko u
njoj ima svoje mjesto i svoju službu: papa, biskup, svećenik i vjernik laik;
poznavati razliku između biskupa i svećenika.
Razvijati osjećaj pripadnosti Crkvi kao zajednici Kristovih vjernika po
čitavom svijetu; izgraditi osjećaj poštovanja prema papi i svome biskupu
kao nasljednicima apostola i crkvenim poglavarima; njegovati osjećaj
brige za sve članove Crkve u svijetu i s njima se povezati molitvom i
dobrim djelima.
Promatranje karte svijeta i razgovor o prisutnosti različitih naroda i jezika
u svijetu te spontani razgovor na temu: „Jedna Crkva u šarenim bojama i
licima“; izmjena iskustava o odnosima među kršćanima u vlastitoj
sredini; čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova s
usporednim promatranjem i interpretacijom slika, crteža ili fotografija;
prikupljanje podataka i igra naslova; katalog pitanja i vođeni razgovor o
prikupljenim podatcima; izlaganje s tumačenjem službe, jedinstva i
razlika između pape, biskupa, svećenika i vjernika laika u Crkvi; izrada
kolaža s temom: „Crkva je šareni vrt Kristovih vjernika“.
Prikazati dijelove filmova ili Tv-emisija o papinu pohodu Hrvatskoj i
BiH.
Hrvatski jezik: dokumentarni film, pripovijest i pjesma.
Katolička Crkva, biskupija, crkvene službe, papa, biskup, vjernik laik.
Rad na zadatku: Što povezuje sve kršćane u svijetu, a što povezuje
različite religije i vjeroispovijesti.
1. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku.
2. Nema posebnosti.
3. Nema posebnosti.
4. Poticati učenike na samostalno izražavanje.
5. Prepoznavanje službi u crkvi i povezivanje sa vizualnim materijalom.

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. GRADIMO KRISTOVU CRKVU
3. Moja župna zajednica i župna crkva
župa, župna zajednica, župnik, župna crkva, zaštitnik župe.
Iskustva sudioništva u životu svoje župe i prepoznavanje nekih oblika
služenja u zajednici koje pripadaju samo svećeniku; poznavanje nekih
oblika služenja vjernika u zajednici, od ministranata do čitača, pjevača …
Navesti ime svoje biskupije, župe i župnika; otkriti svoju župu kao
zajednicu braće i sestara koji se okupljaju na nedjeljnu sv. misu, primaju
sakramente i slave župnoga zaštitnika; shvatiti kako se u župi svaki
njezin član treba osjećati kao „kod svoje kuće“ i uzajamno se poštovati i
pomagati; znati opisati svoju župnu crkvu i navesti što treba imati da se u
njoj može slaviti sveta misa i vjernici se okupljati na razne pobožnosti.
Razvijati osjećaj pripadnosti svojoj župnoj zajednici i spremnost aktivna
uključivanja u život svoje župe; osjećati se aktivnim članom svoje župe,
odlučiti redovito ići na nedjeljnu misu i vjeronauk, biti član ministrantske
ili neke druge skupine i rado pomagati potrebnima.
Terenska nastava (upoznavanje svoje župne crkve i zajednice); razgovor;
rad s fotografijama, izlaganje i pripovijedanje s tumačenjem pojmova
župa, župna zajednica; metodom „hit parada zajedništva“ prikazati
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija

7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim

važnost crkvenog i župnog zajedništva; susret i razgovor sa župnikom te
ministrantskom ili pjevačkom skupinom; slušanje liturgijske glazbe;
izrada kolaža s temom: „Crkva je zajednica Isusovih vjernika“.
Pohod učenika župnoj crkvi i pastoralnom centru i razgovor sa
svećenikom te nekim aktivnim skupinama i članovima vjernika u župi.
Hrvatski jezik: dokumentarni film.
naziv svoje biskupije, župa, župna zajednica, župnik.
Duh Kristov nas vodi na naše, odmoru i na ljetnim praznicima.
1. Konkretizirati sadržaj; omogućiti učenicima stjecanje iskustva u
konkretnom sakralnom prostoru.
2. Posjet župnoj crkvi, prepoznati, imenovati, razlikovati ključne
pojmove i iskazivanje iskustva.
3. Nema posebnosti.
4. Omogućiti učenicima stjecanje iskustva; po potrebi osigurati prijevoz i
pratnju druge osobe.
5. Konkretizacija u crkvenom prostoru te s katehetskim materijalom i
pomagalima.

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
1. Bog poziva ljude na put dobrote
Došašće, put dobrote, svetac – svet čovjek, sv. Nikola, sv. Lucija.
Spoznaje i iskustva o Došašću kao vremenu priprave za proslavu Isusova
rođendana u svojoj sredini i u narodnoj tradiciji; poznavanje osnovnih
podataka o sv. Nikoli i neke zgode iz njegova života;
Otkriti kako je ljudima potreban Bog da bi istinski i radosno živjeli;
razumjeti dobrotu kao Božji dar i put svetosti; na primjeru sv. Nikole,
koji vraća nesretnim roditeljima njihova zarobljena sina, otkriti Božju
brigu i dobrotu prema ljudima, osobito ugroženima; razumjeti što za
kršćane znači pomagati ljudima, osobito siromašnima i potrebnima.
Razvijati vlastiti dar dobrote po uzoru na sv. Nikolu; odlučiti u Došašću
pomoći potrebnomu i odabrati neko dobro djelo; u iskrenoj ispovijedi
očistiti i pripremiti svoje srce za Isusov dolazak.
Razgovor i izmjena iskustava o vremenu priprave za Božić u obitelji i
široj zajednici; čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i literarnih
tekstova u poveznici s promatranjem i interpretacijom slika i crteža te
slušanjem prigodne glazbe; prikupljanje podataka i davanje naslova;
pripovijedanje zgode iz života sv. Nikole; pismeno izražavanje s temom
dobrote i priprave za proslavu Božića; likovno izražavanje i izrada
plakata i panoa za Došašće i Božić.
Prikazivanje različitih hrvatskih narodnih običaja u pripravi za Božić te
vlastita izrada adventskoga vijenca, božićnih ukrasa i čestitki; školska
božićna priredba.
Hrvatski jezik: razgovori i iskustva vezano uz pripremu djece u školi i
obitelji za proslavu sv. Nikole, sv. Lucije, sv. Barbare. Likovna kultura:
crtanje adventskih motiva, pravljenje adventskoga vijenca i dr. Glazbena
kultura: slušanje glazbe, pjevanje pjesmica iz narodne duhovne i
folklorne baštine povezanih s adventskim vremenom.
Neki adventski i božićni običaji, pjesme i veselice iz različitih hrvatskih
krajeva.
1. Nema posebnosti.
2. Pojednostavljeni tekstovi i specifična korelacija s glazbenom kulturom.
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potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

3. Poticati samostalno izražavanje uz sliku.
4. Nema posebnosti.
5. Zajedničko obilježavanje Došašća i blagdana svetaca.
6. Omogućiti učeniku samostalan rad u obilježavanju Došašća i blagdana.

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
2. Božji Zakon u životu židovskog dječaka
odgoj djece, obrezanje, bar micvah, slavljenje šabata, Pesah.
Abraham, Mojsije, Stari zavjet, sinagoga, Jeruzalem.
Uočiti važnost obitelji u odgoju i životu židovske djece; poznavati
važnije židovske vjerske obrede koji se odvijaju i svečano slave u
obitelji; znati što znači obrezanje za židovskog dječaka; upoznati vjerski
obred po kojem židovski dječak postaje vjerski punoljetan i po prvi puta
čitati tekst iz Svetoga pisma; otkriti što Židovima znači sveta knjiga Tora.
Razvijati potrebu upoznavanja vjerskih i narodnih običaja vršnjaka koji
su druge vjere; s poštovanjem se odnositi prema pripadnicima drugih
vjera i njihovoj tradiciji i običajima.
Igra asocijacija s pribiranjem iskustava i spoznaja o poznavanju imena,
događaja i običaja židovskoga naroda; pripovijedanjem i razgovor;
pojedinačni i skupni rad s biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i
fotografijama; pisanje dijaloga ili poticajnog pisma židovskom dječaku.
Pohod židovskoj sinagogi ili gledati dječji dokumentarni film ili emisiju o
životu i vjerskim običajima židovskoga naroda.
Hrvatski jezik i glazbena kultura.
Pesah, bar micvah, Tora, šabat.

1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prezahtjevna tema za djecu s oštećenjem sluha, individualno utvrđivati
prethodno gradivo.
3. Kao i kod djece s oštećenjem sluha.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Izdvojiti bitno, ne ulaziti u tumačenje ni opisivanje vjerskih obreda,
naglasak staviti na važnost obitelji i slavlja u obitelji te važnost Svetog
pisma.

KATOLIČKI VJERONAUK
5. (4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
3. Božja riječ i krštenje – hrvatski kršćanski korijeni
Hrvati, pokrštavanje, narodna baština.
Razumjeti simboliku riječi „korijen“; otkriti i doživjeti kako je lijepo
imati miran dom i domovinu; upoznati kako su Hrvati kao narod primili
krštenje i odlučili svoju domovinu graditi na Kristovu evanđelju i zakonu
ljubavi; prepoznati Višeslavovu krstionicu i zavjetni križ kao hrvatske
simbole primanja krštenja i vjernosti Kristu i Crkvi.
Razvijati stav zahvalnosti Bogu i svojim precima što imamo Domovinu i
svoju bogatu duhovnu i kulturnu tradiciju; voljeti svoju Domovinu i sve
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5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija

7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

njezine stanovnike, vlastitim životom svjedočiti stav da su evanđelje i
katolička vjera temelj izgradnje osobne sreće te općeg dobra i napretka
hrvatskoga naroda; odlučiti moliti Zavjetnu molitvu Hrvata katolika.
Promatranje, analiza i interpretacija crteža i fotografija; analiza i
interpretacija tekstova, razgovor, izrada plakata, panoa ili zidnih novina,
pismeno i likovno izražavanje s temom „Duboki su naši korijeni“,
terenska nastava (posjet zavičajnom muzeju ili zavičajnoj kući).
Prikazati filmske i druge zapise važnijih kulturnih činjenica iz hrvatske
narodne baštine koji ishode iz kršćanskih temelja, vjere i duhovnosti
hrvatskoga naroda.
Priroda i društvo: Dolazak Hrvata i stvaranje države, Hrvatska u doba
narodnih vladara, Hrvatska u europskom okružju, Simboli domovine.
Pokrštavanje Hrvata, narodna baština, duhovna baština.
Upoznati neka mjesta, gradove i zemlje odakle dolaze naši preci.
1. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.
2. Smanjiti opseg povijesnih sadržaja.
3. Isto kao kod djece oštećena sluha.
4. Dati prednost usmenom izražavanju.
5. Izdvojiti bitno, ukratko opisati krštenje Hrvata, potkrijepiti vizualnim
materijalom.

6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. SNAGA ZAJEDNIŠTVA
1. Ja i drugi – zajedno
zajednica, vjeronaučna zajednica, razlike i sličnosti među ljudima,
međusobna povezanost.
Sposobnost uočavanja sličnosti i razlika među ljudima; sposobnost
uočavanja onoga što ljude povezuje i onoga što ih razdvaja.
Nabrojiti nekoliko zajednica; odrediti što je zajedničko članovima
vjeronaučne zajednice; nabrojiti nekoliko osobina/ponašanja koje
povezuju članove zajednice; nabrojiti nekoliko osobina/ponašanja koje
razdvajaju članove zajednice; uvidjeti i objasniti zašto je čovjeku za život
i vjeru potrebna zajednica.
Otkriti, razumjeti i prihvaćati razlike među ljudima; uočiti i prihvaćati
religioznu i drugu različitost i razvijati odnose povjerenja prema drugima
i različitima; biti spreman prihvatiti i potvrditi sebe i druge u njihovoj
osobnosti; razvijanje sposobnosti promišljanja o svojim i tuđim
postupcima; upoznavanje svojih osobina, prihvaćanje i razvijanje dobrih,
a ispravljanje loših.
Izmjena iskustava i razgovor; čitanje s analizom i interpretacijom
tekstova; promatranje i interpretacija fotografija; likovno i pismeno
izražavanje; izrada plakata.
Život kao most.
Hrvatski jezik: P. Pavličić: Trojica u Trnju, I. Cankar: Istina i ljubav, H.
Winterfeld: Timpetill, T. Bilopavlović: Paunaš, suvremeni animirani
filmovi, lirske pjesme. Povijest: Civilizacija prvih pisama - razvoj države
od seoske općine, preko grada, države do carstva. Geografija: Biljne i
životinjske zajednice i povezanost u njima.
Izbor pjesama koja govore o zajedništvu među ljudima; izbor fotografija
koja prikazuju zajedništvo i fotografija koje prikazuju različite ljude i
njihove načine života (izraditi kolaž na temu „Različitost je bogatstvo“)
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Nema posebnosti osim otežane korelacije s povijesti.
3. Predvidjeti krače i lakše odlomke za čitanje.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika.
5. Voditi razgovor prema učenikovim individualnim sposobnostima.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. SNAGA ZAJEDNIŠTVA
2. Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva
pravila, kvalitetni međuljudski odnosi.
Sposobnost uočavanja različitih pravila u životu.
Nabrojiti nekoliko važnijih pravila za ponašanje u razredu i školi; uočiti i
protumačiti posljedice kršenja pravila; obrazložiti kako kršenje pravila
šteti pojedincu i cijeloj zajednici; prepoznati zajedničke interese
zajednice; uvidjeti i objasniti važnost vjere i povjerenja u međuljudskim
odnosima i odnosima prema Bogu.
Usvojiti temeljna pravila koja omogućuju dobre odnose i dobar rad u
zajednici (slušanje, pomaganje, uvažavanje…); pokazati spremnost na
suradnju s drugim u zajedničkim aktivnostima; biti spreman prihvatiti i
potvrditi sebe i druge u njihovoj osobnosti, razvijati solidarnost sa
slabijima i potrebitijima; svijestiti važnost i potrebu njegovanja ljepote
jezika u svim vrstama komunikacije među ljudima; razvijati svijest o
grješnosti i nekulturi uporabe vulgarizama i psovki u hrvatskome narodu
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5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

(u filmu, svakodnevnoj komunikaciji…).
Traženje i tumačenje nekih iskustava (ne)poštivanja pravila dobrog
ponašanja; razgovor o preprekama i poteškoćama u međusobnim
susretima; scensko izražavanja; rješavanje problemskih situacija; rad s
biblijskim i drugim tekstovima.
Zlatno pravilo: „Sve što očekujete da ljudi čine vama, činite i vi njima!“
Hrvatski jezik: M. Matošec: Strah u Ulici lipa; F. Molnar: Junaci Pavlove
ulice; H. Winterfeld: Timpetill; Pričanje u 1. i 3. osobi; Subjektivno i
objektivno izvješćivanje; Pravila u gramatici, pravopisu. Priroda:
Čovjekove životne potrebe. Čovjek je biološko i društveno biće zadovoljava svoje potrebe svjesnim djelovanjem u zajednici (prava i
obveze čovjeka u zajednici - obitelj, razred, domovina). Pravila prehrane.
Povijest: rat kao narušeni odnos.
Poslovice ili mudre izreke koje govore o (ne)poštivanju nekih pravila u
međuljudskim odnosima.
1. Nema posebnosti.
2. Otežano subjektivno i objektivno izvješćivanje. Uvažavati specifične
teškoće glasovnogovorne komunikacije.
3. Pojačane vježbe u gramatici i pravopisu.
4. Nema posebnosti.
5. Korelacija smanjena. Voditi učenikova zaključivanja usmjerenim
pitanjima. Biti pozitivan model za izgradnju kvalitetnih odnosa.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. RELIGIJA U ŽIVOTU ČOVJEKA: BOŽJI TRAGOVI
1. Što je religija? Početak religije.
religija, religiozno pitanje, primitivne religije, religije antičkih naroda,
politeizam.
Učenikovo znanje o različitim očitovanjima religijskoga/religioznoga.
Važnost pitanja u čovjekovu životu.
Usvojiti i razumjeti nove pojmove; uočiti da su pitanja sastavni dio našeg
života, ali da ne možemo na sva pronaći odgovore; objasniti kako nam
vjera može dati odgovore na mnoga pitanja; prepoznati važnost i
ukorijenjenost religije u čovjekovu životu; spoznati da je religija stara
koliko i čovjek; nabrojiti antičke religije.
Uvidjeti važnost vjere i povjerenja u međuljudskim odnosima i u
odnosima prema Bogu; razvijati poštovanje duhovnih vrijednosti
različitih kultura i civilizacija; uočiti važnost duhovne dimenzije
postojanja; razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja.
Razgovor; analiza stripa; istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; izrada
plakata; integrirana nastava u suradnji s nastavnikom iz povijesti.
Sigurnost vjere pripada drukčijoj razini sigurnosti i iskustva od onoga
koji se temelji na „znanstvenoj“ sigurnosti.
Hrvatski jezik: Stvaralačko prepričavanje (promjena događaja i likova).
Povijest: Kulturna dostignuća Mezopotamije i Egipta, religioznost
staroga Istoka (Egipat, Židovi); religioznost starih Grka i starih Rimljana.
Geografija: arheološke iskopine
religija, politeizam, primitivne religije, religije antičkih naroda, povijest
religija, bogovi Grka i Rimljana
religije Inka, Maya, Asteka, vjerovanja Hrvata prije susreta s
kršćanstvom; više o religiji Grka i Rimljana
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Izvedbeno obraditi ključne pojmove i odgojno-obrazovna postignuća
uz metodičke prilagodbe.
3. Potpitanjima poticati samostalno izražavanje.
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4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Izdvojiti bitno i potkrijepiti vizualnim materijalima. Korelacija
smanjena.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. RELIGIJA U ŽIVOTU ČOVJEKA: BOŽJI TRAGOVI
2. Velike monoteističke religije: židovstvo i islam
suvremene nekršćanske religije, monoteizam, ateizam, židovstvo, islam.
Sposobnost uočavanja elemenata/ponašanja koji ukazuju na osobe koje
vjeruju, koje ne vjeruju ili koje drukčije vjeruju.
Usvojiti i razumjeti ključne pojmove; odrediti rasprostranjenost religije
danas; kratko opisati najvažnije o velikim monoteističkim religijama
(ime, simbol, osnivač, sveta knjiga, Bog, rasprostranjenost); uočiti i
imenovati zajedničke korijene ovih religija.
Usvojiti stav poštovanja prema svim religijama; izgrađivati stav
poštovanja duhovnih vrijednosti različitih kultura i civilizacija; razvijati
sposobnosti uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja; uočiti važnost
poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih, nacionalnih, vjerskih,
povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih kultura;
razvijati poštovanja prema drugim narodima i drugim podnebljima.
Istraživanje; izlaganje; razgovor; proučavanje zemljovida; čitanje i
interpretacija tekstova; izrada plakata; upoznavanje i interpretacija
molitava i pjesama iz židovstva i islama; dijamontaže; fotogovor.
Film o religioznim običajima/ponašanjima Židova i muslimana.
Hrvatski jezik: Šaljive narodne priče. Povijest: Holokaust. Geografija:
zemlje/kontinenti na kojima su najraširenije velike svjetske religije.
monoteizam, ateizam, Alah, Muhamed, Kur'an, džamija, ramazan, Tora,
Talmud, sinagoga.
Budizam. Religije u Hrvatskoj i BiH.
1. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.
2. Sadržaje pojednostaviti i pružiti individualnu pomoć u korelaciji s
geografijom.
3. Isto kao i kod oštećenja sluha.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Pojednostavljeno obraditi ključne pojmove religija. Ne zahtijevati
memoriranje, samo prepoznavanje simbola religija. Izbjegavati
zemljopisne pojmove.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. RELIGIJA U ŽIVOTU ČOVJEKA: BOŽJI TRAGOVI
3. Kršćanstvo
Isus Krist, kršćani, temeljna poruka kršćanstva.
Isus Krist, kršćani, Biblija, Crkva, crkva
Spoznati i objasniti da je Isus Krist utemeljitelj kršćanstva i kršćanske
vjere; navesti stožerne činjenice kršćanstva i kršćanske vjere; objasniti
važnost i čudesnost Radosne vijesti; prepoznati i opisati poslanje i
djelovanje kršćana danas; navesti načine na koje možemo prepoznati
kršćane danas.
Otvarati se poruci i vrjednotama kršćanstva; uočiti važnost čuvanja i
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sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme

izgrađivanja vlastitoga te upoznavanja i poštivanja tuđega
vjerničkoga/religioznoga identiteta; .
Likovno i pismeno izražavanje; izrada plakata; integrirana nastava u
suradnji s nastavnim iz povijesti; čitanje, interpretacija i vrjednovanje
biblijskih i drugih književnoumjetničkih tekstova; filmovi; fotogovor.
Film o Isusu Kristu.
Povijest: Pojava kršćanstva. Hrvatski jezik: Selma Lagerlöf: Legende o
Kristu. Geografija: rasprostranjenost kršćanstva. Likova kultura:
kršćanska umjetnost i kultura.
Biblijski izvori o životu Isusa Krista.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagodba sukladno stupnju oštećenja učenika.
3. Pomoći učeniku u formuliranju slijeda događaja i izražavanja u
pravilnim jezičnim formama.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Izdvojiti bitno, koristiti razne vrste potkrjepljenja.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. RELIGIJA U ŽIVOTU ČOVJEKA: BOŽJI TRAGOVI
4. Različiti a povezani
dijalog, diskriminacija, različiti, ali povezani.
Sposobnost uočavanja dobrih i loših međuljudskih odnosa
Usvojiti nove pojmove, razumjeti ih i koristiti ih; navesti primjere
dijaloga i diskriminacije; prepoznati primjere dijaloga i diskriminacije u
vlastitome životu; protumačiti stav Crkve prema nekršćanskim
religijama.
Usvojiti stav poštivanja prema svim religijama; usvojiti i razvijati stav
prihvaćanja i dijaloga s onima koji se od nas razlikuju na bilo koji način,
osobito u vjeri; upoznavati i prihvaćati različitost i miran suživot.
Promatranje i interpretacija fotografija; razgovor; čitanje, analiza i
interpretacija pjesme i stripa; izrada stripa i plakata.
Nostra aetate, br. 2.
Hrvatski jezik: Čitanje po ulogama; A. S. Puškin: Bajka o ribaru i ribici.
dijalog, diskriminacija (vrste diskriminacija).
Izbor evanđeoskih tekstova koji donose Isusove riječi kojima nas poziva
na uzajamno poštivanje i prihvaćanje ili kojima zabranjuje osuđivanje
drugih. Istraživanje o vrstama diskriminacija i izrada plakata.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Osim sadržajne nema drugih prilagodbi.
3. Predvidjeti kraće i lakše odlomke tekstova za čitanje.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Pojmove objašnjavati jednostavnim, učeniku poznatim riječima.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BIBLIJA: KNJIGA NAD KNJIGAMA
1. Biblija: posebna knjiga riječi i života
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1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

Biblija, Stari zavjet, Novi zavjet, Autor Svetoga pisma.
Biblija – sveta knjiga kršćana, važniji dijelovi Biblije, imenovati neke
biblijske likove.
Usvojiti nove pojmove, razumjeti ih i koristiti ih; objasniti značenje riječi
Biblija; prepoznati da je Biblija temeljni izvor kršćanske vjere, ali i
dokument židovske religije; opisati nastanak Biblije; prepoznati i
objasniti posebnosti Biblije među svim knjigama; imenovati osnovne
dijelove Biblije; navesti temeljne sadržaje Staroga i Novoga zavjeta;
usporediti i uočiti razliku između Staroga i Novoga zavjeta.
Izgrađivati i njegovati poštovanje prema Bibliji kao Riječi Božjoj; uočiti
povezanost i međusobnu uvjetovanost prošlosti, sadašnjosti i budućnosti;
uočiti važnost vjere u životu pojedinca i naroda; uočiti prožetost
suvremene kulture i biblijskih motiva (npr. književnost, likovna i
glazbena umjetnost.
Rad s Biblijom; razgovor; istraživanje i izlaganje; čitanje i interpretacija
teksta; promatranje i interpretacija reprodukcija.
Izabrani biblijski motivi u likovnoj umjetnosti.
Hrvatski jezik: Tisak, vrste tiska i temeljna obilježja navedenih pojmova:
novine, časopisi, knjige; Obilježja proznoga teksta; Preneseno značenje u
književno djelu; TV emisije. Lektira: Selma Lagerlöf: Legende o Kristu.
Likovni:
Ploha - likovi na plohi. Masa i crta - Proporcije
trodimenzionalnih oblika (tijela) u prostoru (npr. kipovi nekih biblijskih
likova). Glazbeni: Prepoznavanje glazbala. (U Bibliji se spominje veliki
broj glazbala).
JHVH, svitci papirusa, Gutenberg.
Zanimljivosti vezane uz Bibliju ili knjige općenito, Biblija za mlade.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Nemogućnost razumijevanja prenesenog značenja u književnom djelu i
prilagodba sadržaja.
3. Pomoć pri razumijevanju prenesenog značenja u književnom djelu.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržajno prilagoditi na usvajanje ili prepoznavanje bitnog.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. BIBLIJA: KNJIGA NAD KNJIGAMA
2. Kako upoznati, razumjeti i koristiti Bibliju
svijet u kojemu je nastala Biblija, književne vrste u Bibliji (povijesne
knjige, knjige zakona, pisma, proročke knjige, pjesme), Biblija – Riječ
Božja, biblijske kratice, poglavlja i reci.
Izrael, književne vrste.
Pokazati na zemljovidu prostor nastanka Biblije; nabrojiti književne vrste
u Bibliji i navesti neke primjere; prepoznati da je Biblija mini-biblioteka
koja sadrži mnoge knjige; objasniti po čemu je Biblija drukčija od svih
drugih knjiga; prepoznati biblijske kratice i pomoću njih pronaći
određena mjesta u NZ.
Izgrađivati i njegovati poštovanje prema Bibliji kao Riječi Božjoj;
prepoznati i prihvaćati biblijske poruke osobito one koje nam govore o
međuljudskim odnosima te odnosima čovjeka i Boga; uočiti važnost vjere
u životu pojedinca i naroda; uočiti prožetost suvremene kulture i
biblijskih motiva (npr. književnost, likovna i glazbena umjetnost
Razgovor; analiza i interpretacija stripa; proučavanje zemljopisne karte;
igra asocijacija; izlaganje; traženje tekstova u Bibliji; izrada mentalne
mape.
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme

Izabrani biblijski motivi/poruke u književnosti.
Hrvatski jezik: obilježja proznog teksta; lirska pjesma; intimno pismo;
preneseno značenje u književnom djelu; pripovijedanje u prvoj i trećoj
osobi. Povijest: Civilizacije prvih pisama - odrediti položaj velikih
civilizacija u dolinama rijeka. Zemljopis: Predočenje zemljine površine zemljopisne karte; oblici reljefa - riječni reljef; vode na kopnu – tekućice;
klima – klima Azije.
poslanice, proroci, psalmi, parabole, biblijske kratice (knjige, poglavlja i
reci).
Život Bartola Kašića. Zanimljivosti o životu ljudi u plodnom
polumjesecu.
1. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe.
2. Osim sadržajne prilagodbe nema posebnosti.
3. Prema potrebi provjeriti razumijevanje, dodatno objasniti nepoznate
riječi i pojmove.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajno i pojmovno prilagoditi učenikovim sposobnostima.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. POČECI BIBLIJSKE POVIJESTI/VJERE
1. Život i vjera ljudi u „plodnom polumjesecu“
Knjiga Postanka, patrijarsi, nomadi, plodni polumjesec.
Stari zavjet (Knjiga Postanka).
Definirati ključne pojmove; pokazati na karti prostor plodnog
polumjeseca; navesti bitne oznake nomadskoga života te prepoznati
povezanost takva načina života sa shvaćanjem života i poimanjem Boga;
uočiti i objasniti povezanost prošlosti i sadašnjosti, tj. razumjeti važnost
biblijske povijesti za naš život.
Otvoriti se temeljnim vjerskim iskustvima praotaca naše vjere; postati
pozoran prema iskustvima Božjega djelovanja u suvremenom svijetu i u
vlastitom životu; uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih,
nacionalnih, vjerskih, povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja
drugih kultura.
Promatranje i interpretacija fotografije uz meditaciju; istraživanje;
pripovijedanje i izlaganje; analiza i interpretacija stripa.
Otkrivanje važnosti korijena za stablo.
Hrvatski jezik: Šaljive narodne pjesme. Povijest: Civilizacije prvih
pisama (Židovi oko 2000.-1800. god. pr. Kr.). Priroda: Korijen – građa i
uloga.
Knjiga Postanka, nomadi, patrijarsi, biblijska povijest.
Tradicija. Sadržaj Knjige Postanka.
1. Nema posebnosti.
2. Uz naglasak na konkretizaciju očekivati samo razumijevanje odgojnoobrazovnih postignuća.
3. Pomoć pri razumijevanju šaljivih narodnih pjesama.
4. Nema posebnosti.
5. Izbjegavati zemljopisne pojmove. Sadržajno naglasiti samo bitno.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. POČECI BIBLIJSKE POVIJESTI/VJERE
2. Abraham, Izak i Jakov
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1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s

Abraham -praotac vjere, Izak, Jakov, Izraelci, Jakovljevi sinovi.
Abraham, Jakovljevi sinovi u Egiptu (Josip), obećanje.
Definirati ključne pojmove; objasniti sadržaj Božjega obećanja
Abrahamu; prepoznati usku povezanost između Božjeg obećanja i
ljudskog povjerenja; navesti važnije događaje iz Izakovog života;
nabrojiti najvažnije događanje iz Jakovljeve povijesti (san, potomci…);
uvidjeti i obrazložiti važnost Jakova i njegovih sinova za povijest
izabranog naroda; samostalno pronalaženje biblijskih tekstova u Bibliji;
opisati prisutnost Abrahama u židovskoj, islamskoj i kršćanskoj religiji.
Pomoću povezivanja biblijskoga i suvremenoga iskustva otkriti i
vrjednovati značenje poziva u svakidašnjem životu; otvoriti se temeljni
vjerskim iskustvima praotaca naše vjere; postati pozoran prema
iskustvima Božjega djelovanja u suvremenom svijetu i u vlastitom životu.
Igra asocijacija; pismeno, likovno, scensko izražavanje; pripovijedanje;
izrada plakata; razgovor; rad s fotografijama.
Otkrivanje važnosti korijena za stablo. Film.
Hrvatski jezik: Lik u književnom djelu. Likovna kultura: motivi iz
Abrahamova života (i drugih praoca) u likovnoj umjetnosti. Povijest:
Civilizacije prvih pisama (Židovi oko 2000.-1800. god. pr. Kr.). Islamski
vjeronauk: mjesto Abrahama u islamu. Geografija: krajevi gdje su živjeli
Abraham, Izak, Jakov.
Praotac vjere, Hebreji-Izraelci-Židovi, slike o Bogu, žrtvovanje, JakovIzrael.
Abrahamova povijest.
1. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe.
2. Prilagoditi sadržaje i pomoć u korelaciji s geografijom.
3. Uvažavati teškoću pri imenovanju pojmova, uvježbavati i ne
vrednovati.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržaje i tekstove prilagoditi. Koristiti razne vrste potkrjepljenja.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. BOG U POVIJESTI IZABRANOGA NARODA: IZRAELSKI
KRALJEVI
1. Davidovo vrijeme: prvi kraljevi
suci, Samuel, Šaul.
Kraljevi, psalmi.
Usvojiti i razumjeti nove pojmove; opisati ulogu sudaca nakon ulaska u
Obećanu zemlju; prepoznati u čemu je veličina suca Samuela; objasniti
potrebu za izborom kraljeva; imenovati i kratko opisati prvog izraelskog
kralja.
Otvoriti se Božjim pozivima i poticajima u ljudskoj situaciji; otvoriti se
nasljedovanju ljudskih i vjerničkih kvaliteta osobito pouzdanje u Boga te
prijateljstvo s Bogom.
Čitanje i interpretacija biblijskih i drugih tekstova; promatranje i analiza
ilustracija; razgovor; pismeno i likovno izražavanje.
Povijest: Civilizacije prvih pisama (imenovati različita vjerovanja, pratiti
razvoj države...). Zemljopis: uz pomoć karte odrediti položaj izraelske
države.
suci, Samuel, Šaul, pomazanje za kralja, Baal, Aštarta,
Davidovi psalmi.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
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posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

2. Pomoć učeniku potpitanjima i dodatnim objašnjenjima. Otežana
korelacija s povijesti i zemljopisom.
3. Isto kao i kod oštećenja sluha.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržaje i tekstove prilagoditi. Koristiti razne vrste potkrjepljenja.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. BOG U POVIJESTI IZABRANOGA NARODA: IZRAELSKI
KRALJEVI
2. Davidov životni put – moć i odgovornost
David, pomazanje, Golijat, Jonatan, Jeruzalem.
Pomazanje, Betlehem.
Izdvojiti najvažnije trenutke Davidova životnoga puta; usvojiti i
razumjeti nove pojmove; uočiti razliku između Božjeg i ljudskog biranja;
usporediti Golijata i Davida te obrazložiti odakle dolazi Davidova snaga;
odrediti tko je Jonatan i njegova uloga u Davidovu životu; razumjeti
biblijsku logiku da slabiji pobjeđuje; pomoću Davidova rodoslovnog
stabla uvidjeti povezanost Davida i Isusa; objasniti važnost Jeruzalema za
Židove, kršćane i muslimane.
Prepoznati i vrjednovati važnost istinskog prijateljstva; prepoznati i
vrjednovati ljudske i vjerničke kvalitete koje su jasno uočljive kod
Davida, osobito pouzdanje u Boga; uočiti važnost otkrivanja i razvijanja
vlastitih sposobnosti i darova; uočiti važnost vjere u životu pojedinca i
naroda; razvijanje sposobnosti promišljanja o svojim i tuđim postupcima;
upoznavanje svojih osobina, prihvaćanje i razvijanje dobrih, a
ispravljanje loših.
Čitanje, analiza i interpretacija tekstova; promatranje i analiza fotografija
(reprodukcija); pismeno, likovno ili scensko izražavanje; istraživanje;
pripovijedanje i izlaganje; izrada plakata.
Lik Davida u likovnoj umjetnosti, npr. Michelangelov David.
Hrvatski jezik: stvaralačko prepričavanje (promjena događaja i likova);
pisana dramatizacija proznog teksta (sudjelovanje u pisanju dramskog
teksta); opisivanje (subjektivno i objektivno); lik u književnom djelu;
lirska pjesma. Povijest: Civilizacije prvih pisama – civilizacije uz rijeke,
na visoravni i uz dolinu mora. Likovna kultura: prostorno oblikovanje;
masa i prostor; osnovni trodimenzionalni oblici; kip i kiparstvo. Glazbena
kultura: 6. razred „Trzalačka glazbala“ – harfa.
Jišaj, Golijat, Jonatan, Kovčeg saveza, Izaija, rodoslovno stablo.
Crtanje vlastitog obiteljskog stabla.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Potkrijepiti biblijske sadržaje vizualnim sredstvima i pomagalima,
specifičnost i nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom i djelomična
korelacija s hrvatskim jezikom: stvaralačko prepričavanje, pisana
dramatizacija.
3. Sustavno provjeravati razumijevanje i poticati potpitanjima na
samostalno izražavanje.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržaje i tekstove prilagoditi, naglasak staviti na bitno. Koristiti razne
vrste potkrjepljenja.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. BOG U POVIJESTI IZABRANOGA NARODA: IZRAELSKI
KRALJEVI
3. Mudrost kralja Salomona
Salomon, Hram u Jeruzalemu, Salomonova mudrost, Zid plača.
Mudrost, David, zlatno doba Izraela, hram.
Objasniti tko je Salomon i po čemu je poznat; prepoznati vrijednost
jeruzalemskog Hrama u životu Izraelaca; obrazložiti pojam mudrosti.
Odrediti ljestvicu vrijednosti u vlastitom životu; uvidjeti i obrazložiti
važnost i ljepotu mudrosti u životu; uvidjeti važnost osluškivanja,
traženja i življenja mudrosti kako je to činio kralj Salomon.
Razgovor; istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; pismeno i scensko
izražavanje i stvaranje; izrada mentalne mape.
Hrvatski jezik: Lik u knjiženom djelu. Povijest: civilizacije prvih pisama
- imenovati i usporediti najvažnije građevine različitih civilizacija.
Likovna kultura: Masa i prostor - složene strukture i konstrukcije.
Zid plača.
Izrada jeruzalemskog Hrama (maketa, plakat…).
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Potkrijepiti vizualnim sadržajima.
3. Nema posebnosti.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržaje i tekstove prilagoditi, naglasak staviti na bitno. Koristiti razne
vrste potkrjepljenja.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUS KRIST – OSTVARITELJ NOVOGA SVIJETA
1. Isus – neobični kralj – propovijeda Radosnu vijest o novome
Kraljevstvu
Isus – središnja osobe cjelokupne povijesti, Isusovi suvremenici, Božje
kraljevstvo, ljubav – temeljni zakon, Isus – kralj.
Vrijeme i mjesto Isusova rođenja (osnovni podaci vezani uz Isusovo
rođenje), podjela vremena na prije i poslije Krista.
Protumačiti važnost Isusove osobe za cjelokupnu povijest čovječanstva;
uočiti povezanost Isusa Krista i starozavjetnog obećanja; nabrojiti i
kratko opisati vjerske i druge skupine u Isusovo vrijeme; usporediti i
razlikovati ljudske zakone od Isusova zakona; nabrojiti neke evanđeoske
tekstove koji govore o Božjem Kraljevstvu; samostalno pronalaženje
evanđeoskih tekstova u Bibliji.
Uočiti i ispravno vrjednovati važnost vrjednota Božjega Kraljevstva,
osobito za ostvarenje mira i ljubavi u životu; otvoriti se vrijednostima
novoga Isusova svijeta.
Razgovor; čitanje i interpretacija tekstova; pismeno izražavanje;
istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; izrada plakata.
Svetkovina Krista Kralja.
Povijest: Pojava kršćanstva; poznatiji kraljevi kroz povijest. Hrvatski
jezik: Selma Lagerlöf: Legende o Kristu; Lik u književnom djelu; TV
emisije.
farizeji, pismoznanci, svećenici i leviti, zeloti.
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uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

Isus i književnosti, umjetnosti i filmu.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagodba tekstualnih sadržaja.
3. Nema posebnosti.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržajno prilagoditi, ispripovijedati bitno, koristiti individualizirane
listiće.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUS KRIST – OSTVARITELJ NOVOGA SVIJETA
2. Isus prema drugima – susreti mogu promijeniti
Isusov odnos prema grješnicima, bolesnima i odbačenima, ozdravljenje,
obraćenje.
Sposobnost uočavanja vlastitih i tuđih odnosa prema drugima.
Nabrojiti i opisati nekoliko važnijih susreta Isusa i njegovih suvremenika
koji su rezultirali ozdravljenjem / obraćenjem; spoznati važnost vjere za
ozdravljenje; samostalno pronalaženje evanđeoskih tekstova u Bibliji;
upoznati i obrazložiti originalnost i revolucionarnost Isusove poruke i
njegova stava prema čovjeku.
Preispitati vlastite odnose prema grješnima, bolesnicima i odbačenima u
svjetlu Isusovih stavova; razvijati osjećaj brige prema onima koji su
potrebni naše pomoći, napose prema onima s kojima živimo.
Evokacijski razgovor ili meditacija; interpretacija biblijskih i drugih
tekstova; promatranje i interpretacija fotografija; scensko ili pismeno
izražavanje.
Hrvatski jezik: Pričanje u 1. i 3. osobi; Dramatizacija proznoga teksta.
Priroda: Problem proizvodnje i potrošnje hrane u svijetu. Zemljopis:
područja gladi, 3. svijet, misije i misionari.
Biblijske prispodobe o Božjem milosrđu.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Poticanje učenika na pričanje uz uvažavanje specifičnih teškoća
glasovno-govorne komunikacije.
3. Dodatno raditi na razvoju rječnika.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržajno prilagoditi, pripovijedanje uz slike.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. ISUS KRIST – OSTVARITELJ NOVOGA SVIJETA
3. Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi
Isusovi učenici, apostoli, svjedoci.
Odnos učitelj – učenik.
Usvojiti i razumjeti nove pojmove; imenovati neke istaknutije Isusove
učenike/apostole; uvidjeti i protumačiti važnost razvijanja angažiranog
stava kršćanskog djelovanja; imenovati i opisati osobine Kristovih
učenika (nekada i danas); prepoznati i protumačiti posljedice Isusova
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

života i nauka kroz povijest, a i danas.
Otvoriti se vrjednotama novoga Isusova svijeta; uvidjeti da Isusov život
svakoga stavlja pred odluku; razvijati osjećaj brige prema onima koji su
potrebni naše pomoći, napose prema onima s kojima živimo; razvijati
optimistički stav prema životu.
Promatranje i analiza fotografija; razgovor; izrada plakata; pismeno
izražavanje; istraživanje; pripovijedanje i izlaganje.
Hrvatski jezik: Pričanje u 1. i 3. osobi; Dramatizacija proznoga teksta;
Subjektivno i objektivno izvješćivanje. Povijest: Pojava kršćanstva.
Apostol – poslanik.
Život (izabranih) apostola.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Osim prilagodbe tekstova nema posebnosti.
3. Tražiti pri dijalogu upotrebu cijele rečenice.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Sadržajno prilagoditi, imena Isusovih apostola upoznati putem križaljki
ili osmosmjerki.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. ŽIVOT PRVIH KRŠĆANA. ULOGA SV. PETRA I SV. PAVLA
U ŠIRENJU ISUSOVE PORUKE
1. Život prvih kršćana.
duhovski događaj, prva kršćanska zajednica, Djela apostolska, sv.
Stjepan, progoni kršćana.
Blagdan Duhova, rimski carevi, dijelovi Biblije.
Prepoznati i objasniti važnost duhovskog događaja (Dj 2,1-40); opisati
život u prvoj kršćanskoj zajednici; imenovati dijelove NZ koji govore o
prvoj kršćanskoj zajednici; uočiti pojavu širenja kršćanstva; upoznati
važnije činjenice iz života prve Crkve; prepoznati i protumačiti teškoće s
kojima je živjela prva Crkva; prepoznati važnost progona i mučeničke
krvi za razvoj Crkve.
Uočiti i ispravno vrjednovati poteškoće i upornost prvih kršćana;
doživjeti u pravom svjetlu znamenite osobe i događaje iz povijesti Crkve
(svjedoci, mučenici); otvoriti se vrijednostima novoga Isusova svijeta;
razvijati smisao za kršćanski navještaj i djelovanje u vlastitome životu;
razvijati osjećaja osobne i društvene odgovornosti.
Istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; čitanje i interpretacija tekstova;
promatranje i analiza fotografija.
Film o životu prvih kršćana.
Hrvatski jezik: Pričanje u 1. i 3. osobi; Subjektivno i objektivno
izvješćivanje. Povijest: Pojava kršćanstva.
Pedesetnica, Neron, mučeništvo (progoni), katakombe.
Rimski carevi - progoniteljima kršćana. Današnji progoni Crkve.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Vizualizacija i prilagodba biblijskih sadržaja.
3. Pomoć pri subjektivnom i objektivnom izvješćivanju.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržajna prilagodba.

105

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi
i sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. ŽIVOT PRVIH KRŠĆANA. ULOGA SV. PETRA I SV. PAVLA
U ŠIRENJU ISUSOVE PORUKE
2. Život i djelo apostola Petra
Petar, Petrova vjera, apostolski prvak, prvi rimski biskup (papa), Petrova
smrt.
Apostoli, Isus Krist, Crkva, vjera
Usvojiti i razumjeti nove pojmove; opisati važnije trenutke Petrova
života; objasniti povezanost Petra i papinske službe; navesti nekoliko
važnijih biblijskih mjesta u kojima se spominje Petar; uočiti dubinu
Petrove vjere.
Objasniti važnost vjere u vlastitome životu; uočiti važnost hrabrosti i
ustrajnosti u činjenju dobra; razvijanje želje za postizanjem viših ciljeva .
Istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; čitanje, analiza i interpretacija
tekstova; pismeno ili likovno izražavanje; izrada plakata.
Bazilika sv. Petra u Vatikanu.
Povijest: Pojava kršćanstva.
Petar-Stijena (Kefa).
Pape – rimski biskupi.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prema potrebi provjeriti razumijevanje, dodatno objasniti nepoznate
pojmove.
3. Predvidjeti kraće i lakše odlomke za čitanje. Čitanje na glas pred
razredom tek kad učenik to želi.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržajna prilagodba. Koristiti razne vrste potkrjepljenja.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. ŽIVOT PRVIH KRŠĆANA. ULOGA SV. PETRA I SV. PAVLA
U ŠIRENJU ISUSOVE PORUKE
3. Život apostola Pavla
Pavao, Pavlova misijska putovanja, kršćanske zajednice koje osniva
Pavao, pogani, poslanice.
Poslanice, progoni kršćana, Isus Krist, Biblija
Imenovati mjesto nastanka prve kršćanske zajednice; opisati važnije
trenutke Pavlova života; nabrojiti nekoliko kršćanskih zajednica koje je
osnovao Pavao; uz pomoć zemljovida nabrojiti neke gradove u kojima je
Pavao boravio na svojim putovanjima; nabrojiti nekoliko Pavlovih
poslanica; objasniti tko su pogani u Pavlovo vrijeme; uočiti i vrjednovati
novinu poruke koju propovijeda Pavao.
Razvijati osjećaj odgovornosti za širenje Radosne vijesti u vlastitoj
sredini; objasniti važnost svjedočenja istinoljubivosti i dosljednosti u
životu; uočavati i razvijati vlastite sposobnosti i darove.
Razgovor; čitanje, analiza i interpretacija tekstova; pismeno ili likovno
izražavanje; proučavanje zemljovida; promatranje i analiza reprodukcija
(fotografija); izrada mentalne mape.
Povijest: Pojava kršćanstva; Atenska demokracija, Republika i carstvo –
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina

svakodnevni život u Ateni i Sparti, Rimu. Hrvatski jezik: Lik u
književnom djelu; Pisma; prepoznavanje pisama u književnom djelu.
Geografija: zemljopisne karte s prikazima Pavlovih putovanja.
misijska putovanja (misije), pogani, crkveni sabor.
Misijsko djelovanje Crkve danas.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Vizualizacija, prilagođeni sadržaji i pomoć pri snalaženju na
zemljopisnoj karti.
3. Isto kao i kod oštećenja sluha.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržaje prilagoditi učenikovim individualnim sposobnostima.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VIII. KRŠĆANI MEĐU NAMA: UZORI VJERE U HRVATSKOME
NARODU
1. Biti Kristov učenik – poziv i poslanje
Kristov učenik, poziv, poslanje.
Životni poziv.
Uočiti ljepotu i zahtjevnost kršćanskog puta; prepoznati i usporediti
različite životne pozive; uočiti i ispravno vrjednovati vlastiti životni
poziv; prepoznati važnost istinoljubivosti, pravednosti, dobrote i
dosljednosti u vlastitom životu.
Uočiti prisutnost temeljnih vrjednota kraljevstva Božjega u vlastitom
životu; otvoriti se istinskim evanđeoskim vrjednotama u vlastitome
životu; razvijati istinoljubivost, pravednost, dobrotu i dosljednost;
razvijati sigurnost u vlastito umijeće; uočiti kako trud, rad i zalaganje
vode do uspješnih ostvarenja; razvijati sposobnost razlikovanja bitnoga
od nebitnoga.
Razgovor; pismeno izražavanje; analiza i interpretacija stripa; izrada
plakata.
Hrvatski jezik: lirska pjesma; A. S. Puškin: Bajka o ribaru i ribici; R.
Dahl: Charlie i tvornica čokolade. Povijest: uloga pojedinca u povijesnim
zbivanjima.
Život i djelovanje nekih današnjih Kristovih učenika.
1. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo.
2. Prilagodba sadržaja i dopunski rad na rječniku.
3. Osim prilagodbe sadržaja nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržaje prezentirati učeniku iskustveno, s manje pripovijedanja.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VIII. KRŠĆANI MEĐU NAMA: UZORI VJERE U HRVATSKOME
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Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim

NARODU
2. Uzori vjere u hrvatskom narodu
svetost, svetac, blaženik, hrvatski sveci i blaženici.
Imena nekih svetaca, zaštitnik vlastite župe.
Usvojiti nove pojmove; nabrojiti hrvatske svece i blaženike; nabrojiti
osnove podatke o životima nekih hrvatskih svetaca i blaženika;
prepoznati prisutnost temeljnih vrjednota Kraljevstva Božjega u njihovim
životima; imenovati važnije crkve/svetišta posvećene hrvatskih
svecima/blaženicima; ispravno vrjednovati važnost njihova životnog
primjera za nas danas.
Uočiti prisutnost temeljnih vrjednota kraljevstva Božjega u vlastitom
životu; otvoriti se istinskim evanđeoskim vrjednotama u vlastitome
životu; razvijati istinoljubivost, pravednost, dobrotu i dosljednost; uočiti
kako trud, rad i zalaganje vode do uspješnih ostvarenja; razvijati ljubav
prema Crkvi, njezinoj prošlosti, njezinim znamenitim ljudima i
posebnostima.
Terenska nastava (posjet crkvi); istraživanje; pripovijedanje i izlaganje;
čitanje, interpretacija i razgovor; izrada plakata; izrada mentalnih mapa.
Zaštitnik vlastite župne zajednice/biskupije.
Hrvatski jezik: Lik u književnom djelu. Likovna kultura: sveci kao teme
likovne umjetnosti.
blaženik.
Ostali hrvatski blaženici.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Odabir ključnih odlomaka, rad na rječniku.
3. Nema posebnosti.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Sadržajno prilagoditi, koristiti vizualne materijale.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IX. ČOVJEK SE OBRAĆA BOGU MOLITVOM I PJESMOM
1. Kada i gdje se pojavljuje molitva
molitva, praznovjerje, molitvene geste, načini čovjekova obraćanja Bogu,
kršćanske molitve.
Molitva - razgovor s Bogom, osnovne kršćanske molitve.
Usvojiti i razumjeti osnovne pojmove; odrediti što je molitva; uočiti da je
molitva temeljni ljudski stav pred Bogom; obrazložiti važnost osobne
molitve tijekom dana, tjedna; imenovati/opisati neke molitvene geste;
objasniti što je praznovjerje.
Izreći vlastitu molitvu; razvijati osjećaj za duhovnu dimenziju postojanja
razvijati sposobnosti gledanja, doživljavanja, kontemplacije (naglasiti
važnost mira i samoće u ljudskom životu ).
Razgovor; analiza i interpretacija teksta i stripa; pantomima i scensko
izražavanje; pripovijedanje i izlaganje; prepričavanje; pisanje molitve.
Hrvatski jezik: S. Lagerlof: Legende o Kristu.

Molitva kod drugih religija
1. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku.
2. Nema posebnosti.
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potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

3. Nema posebnosti.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Omogućiti iskustvenu nastavu – omogućiti različito molitveno
izražavanje.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IX. ČOVJEK SE OBRAĆA BOGU MOLITVOM I PJESMOM
2. Kršćanska molitva – oblici, načini i vrijeme molitve
Očenaš, vrijeme i prostori molitve, molitva u zajednici, osobna molitva,
liturgijska godina.
Očenaš, katakombe, crkva, načini molitve, misa, blagdani.
Dublje razumjeti molitvu Očenaš i prepoznati ju kao najpoznatiju
kršćansku molitvu; imenovati situacije kada je Isus molio; nabrojiti neke
važnije kršćanske molitve; memorirati tekst jedne nove molitve po
izboru; prepoznati i usporediti različite oblike i načine molitve; imenovati
prostore gdje je moguće moliti; objasniti važnost molitve u određenim
vremenima (dana, tjedna, liturgijske godine…).
Izreći vlastitu molitvu; razvijati osjećaj za duhovnu dimenziju postojanja;
razvijati sposobnosti gledanja, doživljavanja, kontemplacije (naglasiti
važnost mira i samoće u ljudskom životu ).
Čitanje, analiza i interpretacija tekstova; promatranje i interpretacija
fotografija; meditacija uz promatranje reprodukcija i glazbom; izrada
plakata; izrada mentalne mape; pantomima (molitveni stavovi pokretima
tijela i gestama); posjet crkvi radi upoznavanja liturgijskoga molitvenoga
prostora; slušanje glazbe.
Hrvatski jezik: Slušanje književnih i neknjiževnih tekstova. Glazbena
kultura: pjevanje neke molitve.
liturgijska godina, bazilika, katedrala, župna crkva, kapela.
Katedrala, župna crkva ili neki drugi važniji sakralni objekti koji se nalazi
u gradu/mjestu.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Razumijevanje i memoriranje molitve Očenaš. Nemogućnost korelacije
s glazbenom kulturom.
3. Razumijevanje i memoriranje molitve Očenaš.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Biti model u osobnom molitvenom izražavanju.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
1. Vjerski život Židova, muslimana i pripadnika drugih religija
značenje subote u životu Židova, značenje petka u životu muslimana,
sinagoga, džamija, glavni događaji u vjerskom životu Židova, muslimana,
budista.
Religija, monoteizam, dijalog, molitva, sakralni objekti.
usvojiti i razumjeti ključne pojmove; uočiti sličnosti i razlike u načinima
slavljenja Boga u drugim monoteističkim religijama; prepoznati i
nabrojiti neke vjerske običaje pripadnika drugih religija.
Usvojiti stav poštovanja prema svim religijama; izgrađivati stav
poštovanja duhovnih vrijednosti različitih kultura i civilizacija; razvijati
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5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme

sposobnosti uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja; uočiti važnost
poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih, nacionalnih, vjerskih,
povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih kultura;
razvijati poštovanja prema drugim narodima i drugim podnebljima
Razgovor; istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; izrada plakata.
Film o vjerskim običajima Židova i muslimana.
Povijest.

1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici, a za slabovidne tekst s
uvećanim tiskom.
2. Prilagodba sadržaja i vizualizacija.
3. Pričanje po slikama i prilagodba sadržaja.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Sadržajna prilagodba, samo spomenuti bitno.

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
2. Biblija u filmu, književnosti ili likovnoj umjetnosti
Poznata umjetnička djela nadahnuta Biblijom (slikarstvo, kiparstvo,
glazba, film, književna djela, kao što su npr.: Pietà, Sikstinska kapela,
Posljednja večera, Stvaranje svijeta (Haydn), Suze sina razmetnoga,
Judita, Mojsije…).
Biblija.
Nabrojiti i prepoznati neka umjetnička djela nadahnuta Biblijom;
prepoznati biblijske motive koje često susrećemo; imenovati neke važnije
autore umjetničkih djela nadahnutih Biblijom; uočiti obilje umjetničkog
bogatstva nadahnutog Biblijom.
Razvijanje pozitivnih etičkih vrijednosti i estetskog ukusa; izgrađivati i
njegovati poštovanje prema Bibliji kao Riječi Božjoj; prepoznati i
prihvaćati biblijske poruke osobito one koje nam govore o međuljudskim
odnosima te odnosima čovjeka i Boga.
Istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; izrada plakata.
Film, reprodukcija.
Povijest: Pojava kršćanstva (kršćanstvo, simboli, katakombe, apostoli).
Hrvatski jezik. Likovna kultura. Glazbena kultura.

1. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom i prilagodba nastavnih
sadržaja.
3. Prilagodba nastavnih sadržaja.
4. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala.
5. Sadržajna prilagodba, moguća samo likovna korelacija zbog lakoće
prepoznavanja.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
3. Dijelovi svijeta u kojima se danas kršćanstvo intenzivno širi
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1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

rasprostranjenost kršćanstva, misije, evangelizacija.
Kršćanstvo, misijsko djelovanje Crkve.
Usvojiti i razumjeti ključne pojmove; na zemljovidu pokazati područja
gdje je kršćanstvo rasprostranjeno; uočiti i objasniti novost koju donosi
kršćanska vjera; uočiti probleme i poteškoće na koje nailaze
propovjednici Radosne vijesti; imenovati neke važnije kršćanske
misionare današnjice.
Uočiti i ispravno vrjednovati hrabrost i velikodušnost kršćanskih
misionara; razvijanje želje za postizanjem viših ciljeva; promicanje
vrijednosti rada, truda i zalaganja.
Istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; proučavanje zemljovida; pismeno
ili likovno izražavanje.
Geografija: uporaba zemljovida.
Misije, evangelizacija.

1. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe.
2. Pomoć pri uporabi zemljovida.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba, ne zahtijevati poznavanje snalaženja na
zemljovidu, koristiti vizualne materijale za imenovanje misionara.
KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
4. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, božićni
ciklus
nazivi pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena.
Liturgijska godina, advent, Božić.
Imenovati i protumačiti značenje pojedinog blagdana ili liturgijskog
vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za
život suvremenih kršćana.
Promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta;
uočiti i ispravno vrjednovati bogatstvo adventskih i božićnih hrvatskih
običaja; promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja;
uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih, nacionalnih,
vjerskih, povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih
kultura.
Razgovor; istraživanje; izlaganje; analiza i interpretacija tekstova,
simbola i reprodukcija.
Likovna kultura. Glazbena kultura.

1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom.
3. Nema posebnosti.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Naglasiti bitno. Usvajanje o blagdanima potkrijepiti raznim
materijalima.

111

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

KATOLIČKI VJERONAUK
6. (5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
5. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, uskrsni
ciklus
nazivi pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena.
Liturgijska godina, Korizma, Uskrs
Imenovati i protumačiti značenje pojedinog blagdana ili liturgijskog
vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za
život suvremenih kršćana.
Promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta;
uočiti i ispravno vrjednovati bogatstvo korizmenih i uskrsnih hrvatskih
običaja; promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja;
uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih, nacionalnih,
vjerskih, povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih
kultura
Razgovor; istraživanje; izlaganje; analiza tekstova i reprodukcija.
Likovna kultura. Glazbena kultura.

1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom.
3. Nema posebnosti.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Naglasiti bitno. Usvajanje o blagdanima potkrijepiti raznim
materijalima.

7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. ŽIVJETI U MIRU I SLOBODI
1. Suvremene situacije neslobode
sloboda, nesloboda, grijeh (griješiti), zarobljenost
Griješiti, sloboda, ropstvo.
Imenovati situacije slobode/neslobode iz vlastitoga iskustva; uočiti
razlike i sličnosti između vanjske i unutrašnje neslobode/zarobljenosti;
uočiti povezanost grijeha i neslobode; imenovati neke važnije osobe koje
se bore (su se borile) za slobodu čovjeka.
Ispravno vrjednovati vlastitu odgovornost u promicanju slobode; razvijati
svijest o štetnosti ljudskih mana kao što su pohlepa, lakomost, zloba,
zavist i slično; njegovati želju za oslobođenjem od različitih oblika
zarobljenosti; razvijati spremnost za otklanjanje i sprječavanje nevolja i
nedaća koje zarobljavaju; uvidjeti opasnost pretjeranog potrošačkog
mentaliteta (svratiti pozornost djece na konzumizam, reklamne kampanje,
potrošačku groznicu…).
Dramska igra; analiza statističkih podataka; čitanje, analiza i
interpretacija tekstova; izrada zidnih novina; kritička analiza novinskih
tekstova i reklama; istraživanje.
Albert Schweitzer, Martin Luther King, Misionarke ljubavi.
Hrvatski jezik: I. B. Mažuranić: Priče iz davnine, A. Šenoa: Povjestice, O.
Wilde: Sretni kraljević. Zemljopis: moderno ropstvo, ratovi, nemirna
područja.
zarobljenost grijehom, vanjska i unutrašnja nesloboda.
Suvremene okolnosti i situacije koje najviše ugrožavaju slobodu čovjeka,
osobito slobodu mladih.
1. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo.
2. Naglašena vizualizacija, iskazivanje iskustva, razumijevanje i
razlikovanje ključnih pojmova.
3. Odabir kraćih tekstova, rad na rječniku.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Sadržajna prilagodba. Učenike voditi pitanjima u razgovoru.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. ŽIVJETI U MIRU I SLOBODI
2. Sloboda izvire iz prave ljubavi
sloboda, ljubav, ljudska odgovornost.
Vlastita odgovornost za kvalitetniji suživot.
Uočiti i ispravno protumačiti neraskidivu povezanost odgovornosti i
slobode; ispravno protumačiti povezanost slobode i ljubavi; otkriti i
protumačiti Isusov poziv na izgradnju pravednijeg i boljeg svijeta;
Prepoznati potrebe ljudi oko sebe i nevolje koje ih zarobljuju; ispravno
vrjednovati vlastitu odgovornost u izgradnji pravednijeg svijeta; uočiti
važnost razvijanja plemenitih ljudskih osobina kao što su skromnost,
poštenje, razumijevanje, odgovornost, strpljivost, ljubav.
Razgovor; čitanje, analiza i interpretacija tekstova; promatranje i analiza
fotografija; izrada plakata.
KKC, br. 2439, 2445, 2447.
Geografija: rasprostranjenost siromaštva i bijede u svijetu. Hrvatski jezik:
S. Tomaš: Mali ratni dnevnik, D. Horvatić: Junačina Mijat Tomić.
Katekizam Katoličke crkve.
Sloboda u očima današnjeg čovjeka, osobito mladih.
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10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

1. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo.
2. Iskazivanje iskustva i potpitanjima poticati na samostalno izražavanje.
3. Uz korekciju govora poticati samostalno izražavanje.
4. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s
učenikovom životnom sredinom.
5. Sadržajna prilagodba. Učenike voditi pitanjima u razgovoru.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. IZ ROPSTVA U SLOBODU – BOG VODI SVOJ NAROD U
SLOBODU
1. Božji poziv i nalog – Mojsije vodi narod u slobodu
Mojsije, Jahve, Pasha, prijelaz preko Crvenog mora, Knjiga Izlaska.
Egipat, faraoni, vjera Egipćana, Jakov, Izraelci u Egiptu, Biblija.
Usvojiti i razumjeti nove pojmove; samostalno pronaći tekstove u Bibliji;
usporediti i prosuditi situaciju Izraelaca u ropstvu i situaciju nakon
oslobođenja; poznavati najvažnije događaje/činjenice iz Mojsijeva života;
opisati prijelaz preko Crvenog mora; uočiti da je tijekom povijesti Bog
izveo čudesne zahvate spasenja u Mojsijevu životu i u životu Izraelaca;
kratko protumačiti biblijske tekstove koji govore o izlasku naroda iz
egipatskog ropstva.
Postati pozoran i osjetljiv na Božje vodstvo u vlastitom životu; prepoznati
i imenovati situacije u kojima možemo «zarobiti» sebe i druge oko sebe;
razvijati želju za postizanjem viših ciljeva.
Čitanje, analiza i interpretacija biblijskih tekstova; igranje uloga; rasprava
na temelju primjera tlačenja i neslobode; fotogovor; izradba dijamontaže;
sastavljanje novinskoga članka.
Knjiga Izlaska 15. Film.
Povijest: 5. razred: Civilizacije prvih pisama (civilizacija, faraon, pismo,
piramide). Geografija: Jugozapadna Azija, Sjeverna Afrika; na
zemljovidu pokazati smjer putovanja izraelskog naroda. Hrvatski jezik:
A. Šenoa: Povjestice; Portret.
Knjiga Izlaska, Pashalna noć.

Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i

Blagdan Pashe u Židova danas. Suvremeni Egipat. Hijeroglifsko pismo.
Faraon Ramzes II.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Potkrijepiti audio-vizualnim pomagalima: video filmovima i
prilagođenim slikovnicama.
3. Prilagodba sadržaja. Dodatnim potpitanjima voditi i pomagati učeniku
pri uočavanju i povezivanju događaja.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba. Koristiti individualizirane materijale.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. IZ ROPSTVA U SLOBODU – BOG VODI SVOJ NAROD U
SLOBODU
2. Božja ljubav i pomoć – u pustinji hrani svoj narod
Sinajski poluotok, mana, prepelice, voda, pustinja.
Život u pustinji, važnost vode i hrane u životu.
Na zemljovidu pronaći Sinajski poluotok; nabrojiti poteškoće na koje su
naišli Izraelci u pustinji; opisati i objasniti reakcije Izraelaca u pustinji;
uočiti da se Bog brine za svoj narod; protumačiti važnost i smisao
„pustinje“ u vlastitome životu.
U osobnom životu prepoznati Božju prisutnost i vodstvo; prepoznati i
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sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

imenovati situacije u kojima možemo „zarobiti“ sebe i druge oko sebe;
razvijati želju za postizanjem viših ciljeva; uočiti potrebu i način traganja
izlaska iz ropstva i hoda u slobodu.
Analiziranje i slikovito predstavljanje razlika između nomadskog života i
ropstva; čitanje, analiza i interpretacija tekstova; pismeno, likovno ili
scensko izražavanje.
Michelangelov Mojsije. Mojsije, S. S. Kranjčević.
Jugozapadna Azija, Sjeverna Afrika; na zemljovidu pokazati smjer
putovanja izraelskog naroda. Hrvatski jezik: H. Sienkiewicz: Kroz
pustinju i prašumu; M. Majer: Dolazak Hrvata, W. Wyler: Ben Hur.
Povijest: 5. razred: Civilizacije prvih pisama (civilizacija, faraon, pismo,
piramide).
Masa i Meriba, mana.
Tekstovi za produbljivanje tema iz Biblijskog priručnika. Pustinja u
svakodnevnom životu.
1. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe.
2. Uz vizualizaciju i prilagodbu sadržaja primijeniti radne listiće za
individualan rad.
3. Isto kao kod oštećenja sluha.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Sadržajna prilagodba. Koristiti individualizirane materijale.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. IZ ROPSTVA U SLOBODU – BOG VODI SVOJ NAROD U
SLOBODU
3. Krivnja i oprost – Savez na Sinaju
Sinajski savez, Deset savjeta (zapovijedi), zlatno tele, Kovčeg Saveza,
obećana zemlja.
Sinaj, savez između Boga i čovjeka, Mojsije.
Usvojiti i razumjeti nove pojmove; protumačiti važnost Deset savjeta
(zapovijedi) za razvoj nove kulture i civilizacije; ispravno tumačiti i
prihvaćati vrjednota koje su sadržane u Deset savjeta (zapovijedi);
samostalno traženje i pronalaženje biblijskih tekstova.
Navesti situacija u kojima je vidljivo da čovjek sebi i danas stvara idole;
analizirajući biblijske tekstove otkriti kako je Bog uvijek spreman
obnoviti savez prijateljstva i ljubavi s čovjekom; izgrađivati odnos
povjerenja i predanosti prema Bogu koji oslobađa i spašava, koji se trajno
zauzima za čovjeka; uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog
djelovanja.
Čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova; stvaralačko
preoblikovanje biblijskog teksta; pisanje novinskog izvješća;
dramatizacija teksta; likovno izražavanje.
Geografija: Jugozapadna Azija, Sjeverna Afrika; na zemljovidu pokazati
smjer putovanja izraelskog naroda. Hrvatski jezik: Sažeto prepričavanje,
Stvaralačko prepričavanje, O. Wilde: Sretni kraljević. Povijest: 5. razred:
Civilizacije prvih pisama (civilizacija, faraon, pismo, piramide).
Sinajski savez, zlatno tele, Šabat, Svetište, Kovčeg saveza, Knjiga
Ponovljenog zakona, Dekalog.
Na putu od Sinaja do Obećane zemlje; ulazak u Obećanu zemlju.
Idolatrija.
1. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe.
2. Uz vizualizaciju i prilagodbu sadržaja primijeniti radne listiće za
individualan rad.
3. Isto kao kod oštećenja sluha.
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4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Sadržajna prilagodba. Koristiti individualizirane materijale.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ
1. Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom robovanja
vanjsko i unutarnje ropstvo, čežnja za slobodom.
Ropstvo, sloboda, čežnja.
Usporediti i uočiti razliku između vanjskog i unutarnjeg ropstva;
prepoznati postojanje unutarnje borbe između slobode i robovanja; uočiti
i objasniti kršćanski način izlaska iz ropstva i ostvarenje istinske slobode;
navesti i ispravno interpretirati neke biblijske tekstove koji govore o
oslobođenju „srca“.
Razvijati zahvalnost za vlastiti život i sve ono što imamo; uočiti važnost
slobode, te povezanost slobode i odgovornosti (sloboda od i sloboda za);
prepoznati i kritički pristupiti mnogim suvremenim situacijama ropstva i
neslobode; razvijati svijest o tankoj crti koja postoji između dobra i zla;
spoznati kako je naša budućnost u našim rukama; razvijati odgovoran
stav prema životu, sebi, drugima i svemu što postoji; razvijati kritičnost
prema lažnim vrijednostima.
Razgovor; čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova;
pismeno izražavanje; analiza i interpretacija stripa.
Film o suvremenim oblicima robovanja (npr. droga).
Hrvatski jezik: M. Twain: Kraljević i prosjak, V. Nazor: Veli Jože.
vanjsko i unutarnje ropstvo.
Sloboda i robovanja današnjih mladih.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Prilagodba biblijskog teksta. Dodatno raditi na razvoju učenikova
rječnika.
3. Individualna pomoć pri ispravnom interpretiranju.
4. Koristiti konkretne primjere po mogućnosti povezane s učenikovom
životnom sredinom.
5. Sadržajna prilagodba. Voditi učenika pitanjima u zaključivanju.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ
2. Isusove riječi i djela (zakon novoga života, Isusova čudesa, Isusove
prispodobe)
Isus – osloboditelj i spasitelj, novi Savez, Govor na gori, Isusova čuda,
prispodobe, Kraljevstvo Božje.
Novi zavjet, Isusov život i djelovanje.
Usvojiti i razumjeti nove pojmove; usporediti Isusa i Mojsija; objasniti
sličnosti i razlike između starog i novog Zakona; uočiti od čega nas Isus
oslobađa; protumačiti poruku i važnost Isusovih blaženstava; usporediti
Isusova i današnja blaženstva; uočiti i protumačiti radikalnost Isusovih
riječi i djela; nabrojiti nekoliko Isusovih čuda i te tekstove pronaći u
Bibliji; uočiti važnost i ulogu vjere u prihvaćanju čuda; odrediti što su
prispodobe i nabrojiti neke; pomoću prispodoba odrediti što je
kraljevstvo Božje.
Uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja;
izgrađivati savjest koja osuđuje svaku nehumanost, nečovječnost i
nepravdu; razvijati spremnost za kršćansko djelovanje u vlastitom
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5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

životnom okruženju.
Čitanje, pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova; paralelno čitanje
evanđeoskih izvješća; promatranje i analiza sadržaja umjetničkih
reprodukcija; dramska igra; promjena perspektive biblijskoga
pripovijedanja; pisanje novih prispodoba; interpretacija odabranih
književnoumjetničkih tekstova; film.
Hrvatski jezik: A. Šenoa: Povjestice, W.Wyler: Ben Hur.
Novi Savez, Govor na Gori, Isusova blaženstva, Osam blaženstava.
Pojam oslobođenja i spasenja u suvremenom govoru. Osam blaženstava.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Sadržaje potkrijepiti prilagođenim slikovnicama i audio-vizualnim
sredstvima.
3. Isto kao i kod oštećenja sluha.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Prilagodba sadržaja. Koristiti različite vrste potkrjepljenja.

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ
3. Tajna Božjeg služenja – posljednja večera
služenje, zapovijed ljubavi, posljednja večera, djela milosrđa.
Događaji i likovi Velikog četvrtka.
Opisati u čemu se sastoji Isusov primjer služenja; uočiti radikalnost toga
služenja; uočiti i protumačiti dalekosežnost posljedica Isusova primjera
služenja za cijelu povijest; navesti Isusovu zapovijed ljubavi; nabrojiti
nekoliko duhovnih i tjelesnih djela milosrđa; otkriti da je Isusov primjer
temelj kršćanskog ponašanja i života.
U vlastitom životu otkriti znakove Božje ljubavi i blizine; pokazati
spremnost za kršćanstvo djelovanje i služenje u vlastitom životnom
okruženju; razvijati sposobnost prepoznavanja negativnih pojava u
suvremenom društvu; razvijati osjećaj za društvenu pravdu; razvijati
sposobnost za društveni angažman, tj. za aktivno i odgovorno
sudjelovanje u životu društva (osuda nepravde, borba za pravdu);
izgrađivati savjest koja osuđuje svaku nehumanost, nečovječnost i
nepravdu.
Čitanje, pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova; usporedno čitanje
evanđeoskih izvješća; promatranje i analiza sadržaja umjetničkih
reprodukcija; igra uloga, promjena perspektive biblijskoga
pripovijedanja; interpretacija odabranih književnoumjetničkih tekstova;
izrada stripa; izrada plakata.
Posljednja večera – likovne reprodukcije.
Hrvatski jezik: O. Wilde: Sretni kraljević, Početci hrvatske pismenosti,
W.Wyler: Ben Hur. Likovna kultura: Isusov lik u likovnoj umjetnosti.
Povijest: utjecaj Isusova života i primjera na poslijebiblijsku povijest
(srednji i novi vijek).
nova Pashalna večera, prispodoba o Posljednjem sudu, tjelesna djela
milosrđa, duhovna djela milosrđa.
Pronalaženje novinskih članaka ili fotografija koje govore o činjenju
konkretnih djela milosrđa.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Pomoć pri formiranju slijeda događaja.
3. Nema posebnosti.
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4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Pomoć u zaključivanju – voditi učenika pitanjima. Moguće
prepoznavanje i razumijevanje tjelesnih o duhovnih djela milosrđa, ali ne
i reprodukcija.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ
4. Ljubav koja oslobađa – muka, smrt i uskrsnuće
muka, smrt, uskrsnuće, Veliki tjedan, Veliki petak.
Novi zavjet, Isusov život i djelovanje, križni put.
Opisati i interpretirati događaje i likove koje povezujemo uz Veliki petak;
otkriti i protumačiti jedinstvenost Isusova uskrsnuća u povijesti i njegovo
značenje za kršćane; objasniti zašto je Kristovo uskrsnuće temelj
kršćanske nade i slobode; ispravno vrjednovati Kristov križ kao središte
povijesti čovječanstva; objasniti kako se određuje datum slavljenja
Uskrsa; uočiti i protumačiti važnost zadaće koju je uskrsli Isus dao
učenicima.
Pokazati spremnost za kršćanstvo djelovanje i služenje u vlastitom
životnom okruženju; razumjeti i prihvatiti teška životna iskustva (ona nas
uvijek mogu naučiti nečemu dobrom); razvijati svijest o tankoj crti koja
postoji između dobra i zla.
Čitanje, pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova; promatranje,
analiza i interpretacija sadržaja umjetničkih reprodukcija; promjena
perspektive biblijskoga pripovijedanja; interpretacija odabranih
književnoumjetničkih tekstova; izrada plakata.
Film.
Hrvatski jezik: lik u proznome djelu, S. Tomaš: Mali ratni dnevnik,
W.Wyler: Ben Hur. Likovna kultura: Isusov lik u likovnoj umjetnosti.
Povijest: utjecaj Isusova života i primjera na poslijebiblijsku povijest
(srednji i novi vijek).
križni put, Golgota / Lubanja / Kalvarija, Getsemani, Sveti grob.
Dokumenti o Isusovoj smrti i uskrsnuću.
1. Nema posebnosti.
2. Potkrijepiti didaktičkim igrama i audio-vizualnim sredstvima.
3. Pojasniti značenje ključnih pojmova.
4. Nema posebnosti.
5. Sadržajna prilagodba, naglasak staviti na bitno.

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD
1. Crkva – zajednica Isusovih učenika
Crkva, Crkva – zajednica Isusovih učenika, božansko i ljudsko lice
Crkve, različiti darovi i službe.
Sposobnost prepoznavanja različitih osoba i aktivnosti unutar Crkve.
Odrediti što je Crkva; navesti i objasniti nekoliko biblijskih slika kojima
se Crkva opisuje; objasniti razliku između božanskog i ljudskog lica
Crkve; objasniti važnost uloge svakog kršćanina u Crkvi; prepoznati
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme

postojanje različitih darova i službi u Crkvi.
Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu; otkrivati
način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu; uvidjeti
važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja; izgrađivanje
smisla za njegovanje humanih odnosa među ljudima; razvijati odgovoran
stav prema životu, sebi, drugima i svemu što postoji.
Rad s fotografijama; analiza i interpretacija tekstova i stripa; razgovor;
likovno izražavanje; proučavanje zemljovida; izrada plakata.
Karta: raširenost kršćana u svijetu.
Geografija: Raširenost kršćana (Stanovništvo).
otajstvo/misterij Crkve, božansko i ljudsko lice Crkve, II. vatikanski
sabor.
Službe i darovi u Crkvi.
1. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku.
2. Pomoć u korelaciji sa geografijom i prilagodba sadržaja.
3. Omogućiti učenicima da rade s podsjetnikom kada rade na tekstu.
4. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala.
5. Konkretizacija putem različitih materijala te korelacija sa župnom
katehezom.

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD
2. Pastiri Kristove Crkve
sveti red, pastiri Crkve, župe, (nad)biskupije.
Svećenik (župnik), biskup, papa, župa.
Usvojiti i razumjeti ključne pojmove; nabrojiti pastire Crkve i objasniti
njihove uloge (zadaće); nabrojiti (nad)biskupije u Hrvatskoj (i BiH);
smjestiti vlastitu župu unutar određene (nad)biskupije; objasniti tko je
papa i koja je njegova važnost za Katoličku crkvu.
Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu; otkrivati
način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu; uvidjeti
važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja; razvijati
odgovoran stav prema životu, sebi, drugima i svemu što postoji.
Istraživanje (terenska nastava); analiza i interpretacija fotografija;
promatranje zemljovida; pripovijedanje i izlaganje; analiza tekstova.
Povijest: Pape i biskupi tijekom povijesti. Hrvatski jezik: Portret (vanjski
i unutarnji).
sveti red, prezbiter, đakon, (nad)biskupije, metropolije, hijerarhija,
celibat.
Potražiti neke osnovne podatke ili zanimljivosti o svojoj (nad)biskupiji.
1. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagodba sadržaja i pojačana vizualizacija.
3. Osim prilagodbe sadržaja nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Konkretizacija putem različitih materijala te korelacija sa župnom
katehezom.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD
3. Redovnici i redovnice u Crkvi
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1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

poziv, redovnici/redovnice, redovnički zavjeti, redovi, samostan.
Životni poziv, kršćanski poziv.
Usvojiti i razumjeti ključne pojmove; nabrojiti nekoliko osnovnih
redovničkih redova; opisati način života i rada redovnika; nabrojiti
redovničke zavjete; uočiti važnost redovništva u životu Crkve; odrediti
povijesna razdoblja kada se javlja redovništvo; imenovati nekoliko
utemeljitelja redovničkih redova.
Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu; otkrivati
način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu; uvidjeti
važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja; izgrađivanje
smisla za njegovanje humanih odnosa među ljudima; razvijati odgovoran
stav prema životu, sebi, drugima i svemu što postoji; razvijati sposobnost
uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja; razumjeti odgovornost svih za
zajednički život u društvu i Crkvi.
Terenska nastava (posjet redovničkoj zajednici); pripovijedanje i
izlaganje; čitanje i interpretacija tekstova; dijapozitivi; rad s
fotografijama; izrada plakata.
Povijest: Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda, Uzleti
srednjovjekovne Europe. Hrvatski jezik: Portret (vanjski i unutarnji).
Redovnički zavjeti, Ora et labora.
Neke izabrane redovničke zajednice (npr. zatvorene karmelićanke,
klarise).
1. Nema posebnosti.
2. Prilagodba sadržaja i ilustracija u prepričavanju.
3. Osim prilagodbe sadržaja nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Sadržajna prilagodba. Potkrijepiti učeno vizualnim materijalima.
Omogućiti posjet samostanu.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD
4. Vjernici laici u Crkvi
vjernici laici, područja djelovanja laika, Ivan Merz, II. vatikanski sabor i
vjernici laici.
Crkva, različite osobe i službe u Crkvi.
Objasniti tko su vjernici laici u Crkvi i koja je njihova uloga; prepoznati
mogućnosti za djelovanje vjernika laika u Crkvi; uočiti i objasniti važnost
II. vatikanskog sabora s obzirom na angažman vjernika laika; ispravno
vrjednovati primjer laika Ivana Merza.
Spoznati i imenovati vlastite talente; razumjeti odgovornost svih za
zajednički život u društvu (svatko svojim angažmanom pridonosi boljem
ili lošijem zajedničkom životu); spoznati kako je naša budućnost u našim
rukama; razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja.
Čitanje, analiza i interpretacija tekstova; razgovor o konkretnom iskustvu;
pripovijedanje i izlaganje; pismeno izražavanje; izrada mentalne mape.
Ivan Pavao II., Vjernici laici.
Hrvatski jezik: Portret (vanjski i unutarnji); Lik u proznome djelu.
Vjernici laici.
Vjernici laici i II. vatikanski sabor.
1. Nema posebnosti.
2. Moguće duže vrijeme usvajanja, dozvoliti uporabu pomagala
(potpitanja).
3. Prilagodba sadržaja.
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4. Nema posebnosti.
5. Prilagodba sadržaja.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. CRKVA KROZ POVIJEST
1. Svijetle i tamne strane Crkve u srednjem vijeku
Istočni raskol, obnova redovništva i prosjački redovi, križarski ratovi,
inkvizicija.
Počeci i razvoj kršćanstva, Crkva, redovnici, širenje islama.
Opisati uzroke i posljedice velikog raskola Crkve u XI. stoljeću; uočiti i
obrazložiti današnje ekumenske pokušaje u zbližavaju podijeljenih
Crkava; prepoznati i objasniti važnije doprinose Crkve u srednjem vijeku
(obnova redovništva, nastanak prosjačkih redova, osnivanje sveučilišta,
promicanje kulture i umjetnosti); prepoznati i objasniti negativne strane
Crkve u srednjem vijeku (križarski ratovi, inkvizicija, preveliko
bogatstvo); kritički i objektivno protumačiti pozitivne i negativne strane
Crkve u srednjem vijeku.
Prepoznati i shvatiti da je Crkva zajednica ljudi koji također mogu
griješiti; uočiti kako obnova Crkve počinje od osobnog obraćenja svakog
kršćanina pojedinačno; razumjeti i prihvatiti teška životna iskustva (ona
nas uvijek mogu naučiti nečemu dobrom); razvijati sposobnost
uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja; uočiti odgovornost sviju za
zajednički život u društvu i Crkvi; uočiti važnost poznavanja vlastitih
korijena (obiteljskih, nacionalnih, vjerskih, povijesno-kulturoloških) te
poznavanja i poštovanja drugih kultura.
Istraživanje tekstova i dokumenata; pripovijedanje i izlaganje; diskusija
(parlaonica); film; izrada plakata; izrada umne mape.
Povijest: Uzlet srednjovjekovne Europi (11.-14. st.). Likovna kultura:
Primjeri likovno umjetničkih djela.
crkveni raskol, prosjački redovi, križarski ratovi, inkvizicija, katarski
pokret (albigenzi, patareni, valdenzi), heretik.
Osnivači prosjačkih redova. Inkvizicija.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Nastavne sadržaje približiti samo informativno, a individualno
uvježbavati IV. Nastavnu cjelinu.
3. Nastavne sadržaje približiti samo informativno, a individualno
uvježbavati IV. Nastavnu cjelinu.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti
razumijevanja povijesnih odnosa.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. CRKVA KROZ POVIJEST
2. Rascjep Crkve na Zapadu i obnova Crkve
Martin Luther i reformacija, protestantizam, Tridentski koncil, isusovci,
misijski pokret.
Crkva, Istočni raskol.
Prepoznati i obrazložiti uzroke i posljedice reformacije i katoličke
obnove; odrediti glavne odrednice novog protestantskog nauka; otkriti i
opisati značenje Tridentinskog koncila u unutarnjoj obnovi Crkve; uočiti
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim

i obrazložiti značajnu ulogu isusovaca u sveopćoj obnovi Crkve; opisati
misijski pokret.
Prepoznati i shvatiti da je Crkva zajednica ljudi koji također mogu
griješiti; uočiti kako obnova Crkve počinje od osobnog obraćenja svakog
kršćanina pojedinačno; razumjeti i prihvatiti teška životna iskustva (ona
nas uvijek mogu naučiti nečemu dobrom); razvijati sposobnost
uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja; uočiti odgovornost sviju za
zajednički život u društvu i Crkvi; uočiti važnost poznavanja vlastitih
korijena (obiteljskih, nacionalnih, vjerskih, povijesno-kulturoloških) te
poznavanja i poštivanja drugih kultura..
Istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; analiza i interpretacija tekstova;
diskusija (parlaonica); film; izrada plakata; izrada umne mape.
Ignacije Loyola, Martin Luther.
Povijest: Reformacija i katolička obnova. Likovna kultura: Primjeri
likovno umjetničkih djela. Glazbena kultura.
protestanti (protestantizam), reformacija, luterani (evangelici), anglikanci,
kalvinisti (reformirani), Tridentski koncil, isusovci.
Život i rad Ignacija Loyole, Martina Luthera.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Pojednostaviti sadržaje s naglaskom na ključne pojmove.
Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom.
3. Koristiti ilustracije i poticati lijepo izražavanje.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti
razumijevanja povijesnih odnosa.

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. CRKVA KROZ POVIJEST
3. Novo lice Crkve u XX. stoljeću
socijalni nauk Crkve, Ivan XXIII., Drugi vatikanski sabor i obnova
Crkve, Ivan Pavao II.
Drugi vatikanski sabor, pape, djelovanje i obnova Crkve.
usvojiti i razumjeti nove pojmove; prepoznati i objasniti kako se Crkva
sve više otvara svijetu; uočiti i objasniti važnost socijalnog nauka Crkve;
prepoznati i protumačiti crkvenu brigu za promicanje dostojanstva
čovjeka; uočiti i odrediti značenje II. vatikanskog sabora u novoj slici
Crkve u svijetu; nabrojiti imena nekoliko papa iz XX. stoljeća.
Razvijati osjećaj pripadnosti svojoj Crkvi; razvijati sposobnost za
društveni angažman, tj. za aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu
društva (osuda nepravde, borba za pravdu); uvidjeti važnost usklađivanja
uvjerenja i konkretnog djelovanja; spoznati kako je naša budućnost u
velikoj mjeri u našim rukama.
Istraživanje; analiza i interpretacija tekstova; izrada plakata; gledanje
(dokumentarnog) filma ili emisije (o Drugom vatikanskom saboru, Ivanu
XXIII. ili dijela filma o životu Ivana Pavla II.).

socijalni nauk Crkve, Ivan XXIII, Pavao VI., dekristijanizacija,
sekularizacija, enciklika.
Potražiti u knjizi iz povijesti Crkve ili na Internetu zanimljivosti (ili
osnovne podatke) o Drugom vatikanskom saboru i Ivanu XXIII.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Sadržaje približiti informativno i individualno uvježbavati prethodno
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potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

gradivo.
3. Učenika voditi pitanjima i kontinuirano raditi na proširivanju rječnika.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti
razumijevanja povijesnih odnosa.

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. SAKRAMENTI I KRŠĆANSKA INICIJACIJA
1. Sedam sakramenata – Kristovi darovi
sakrament, 7 sakramenata.
Znakovi u životu, život i djelovanje Isusa Krista, Crkva.
Prepoznati značenje znakova i simbola u životu; otkriti da su sakramenti
znakovi spasenja i milosnoga života s Bogom; prepoznati sakramente kao
darove Kristove ljubavi i znakove susreta s Bogom i jedni s drugima;
nabrojiti i kratko opisati 7 sakramenata.
Razvijati sposobnost gledanja i s onu stranu vidljivoga; razvijati
sposobnost za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas; uvidjeti važnost
usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja; izgrađivati i njegovati
svjesniji i odgovorniji stav prema sakramentalnom životu.
Razgovor o posljedicama koje bi nastale ukoliko ljudi ne bi poznavali
znakove iz svakodnevice; analiza i interpretacija teksta, slike i stripa;
likovno izražavanje; meditacija uz fotografiju, sliku ili dijapozitive;
terenska nastava (posjet i razgledavanje liturgijskoga bogoslužnoga
prostora).
Tehnička kultura: 5. razred: prometni znakovi i propisi. Hrvatski jezik:
Početci hrvatske pismenosti.
simboli.
Navesti i opisati (proučiti povijest nastanka) jedan od znakova ili simbola
hrvatske države ili nekog grada (gradski grb).
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Sadržaje približiti informativno i individualno uvježbavati prethodno
gradivo.
3. Učenika voditi pitanjima i kontinuirano raditi na proširivanju rječnika.
4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Ako treba pisati/crtati
prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač
za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje).
5. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti
razumijevanja povijesnih odnosa.

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. SAKRAMENTI I KRŠĆANSKA INICIJACIJA
2. Sakramenti kršćanske inicijacije
kršćanska inicijacija, kršćanska inicijacija u prvim stoljećima, krštenje
(krst), potvrda, euharistija.
Članovi Crkve, Veliki četvrtak, mučeništvo prvih kršćana.
Usvojiti nove pojmove, razumjeti ih i rabiti ih; nabrojiti i protumačiti
sakramente kršćanske inicijacije; opisati ukratko kršćansku inicijaciju u
prvim stoljećima; prepoznati krst kao sakrament rođenja za novi život i
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

ulaska u novi Božji narod; prepoznati potvrdu kao sakrament u kojem
primamo posebnu jakost Duha Svetoga; prepoznati euharistiju kao
središte i vrhunac kršćanskoga života; nabrojiti drugo nazivlje za
euharistiju; protumačiti novost i snagu kršćanskog života koji se događa u
sakramentima; objasniti važnost izgradnje svjesnijeg i odgovornije stava
prema sakramentima.
Razvijati sposobnost gledanja i s onu stranu vidljivoga; razvijati
sposobnost za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas; uvidjeti važnost
usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja; izgrađivati i njegovati
svjesniji i odgovorniji stav prema sakramentalnom životu.

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

Istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; čitanje, analiza i interpretacija
tekstova i slike; razgovor; izrada mentalne mape.
Geografija: 5. razred: Vode na kopnu. Povijest: 5. razred: Pojava
kršćanstva; 6. razred: Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda
(pokrštavanje). Hrvatski jezik: Početci hrvatske pismenosti.
Katekumeni (katekumenat), krštenje vodom i krvlju, inicijacija
(inicijacija u islamu i židovstvu), potvrda, darovi Duha Svetoga, Tijelovo,
spomen-čin /euharistija / Gospodnja večera / lomljenje kruha / pričest
/sveta misa.
Pripremanje katekumena na primanje sakramenata. Inicijacijski obredi
drugih religija.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Prilagodbe nastavnih sadržaja i primjena specifičnih katehetskih
pomagala.
3. Nema posebnosti.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Naglasiti bitno, prilagoditi tekstove, koristiti razne vrste pomagala
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. CRKVENI JEZICI I KULTURA
1. Crkvene zgrade
crkva, kapela, katedrala, crkveno graditeljstvo, stilovi gradnji kroz
povijest, unutrašnjost crkve.
Katakombe, crkve (katedrale, župne crkve, kapele), unutarnje uređenje
crkve (oltar, svetohranište, krstionica…).
Usvojiti i razumjeti ključne pojmove; opisati mjesta okupljanja prvih
kršćana; prepoznati i usporediti osnovne karakteristike najvažnijih stilova
crkvenog graditeljstva; navesti neke primjere najpoznatijih crkvi –
predstavnica pojedinih stilova; nabrojiti najvažnije dijelove koje
uočavamo u crkvama (oltar, svetohranište, ambon, krstionica,
ispovjedaonica, slike…); prepoznati važnost i način čuvanja sakralnih
dobara.
Razvijanje sposobnosti za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas;
njegovati brigu za očuvanje sakralnih dobara; razvijati osjećaje
poštovanja i brige za materijalnu i duhovnu narodnu i crkvenu baštinu.
Terenska nastava (posjet nekoj crkvi); rad s fotografijama (analiza i
interpretacija); analiza i interpretacija tekstova; istraživanje;
pripovijedanje i izlaganje; izrada plakata.
Povijest: Uzlet srednjovjekovne Europe, Humanizam i renesansa, Europa
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i

u vrijeme baroka. Likovna kultura: prostorno oblikovanje, masa i prostor.
Hrvatski jezik: Početci hrvatske pismenosti.
romanika, gotika, renesansa, barok, moderni stil, ambon, svetohranište.
Važniji sakralni objekti pojedinih krajeva naše domovine. Neki važniji
sakralni objekti drugih religija. Stil gradnje vlastite župne crkve.
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i
duže promatraju.
2. Pojačana vizualizacija, prepoznavanje, razlikovanje i imenovanje.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Terenska nastava. Konkretizacija u sakralnom prostoru.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. CRKVENI JEZICI I KULTURA
2. Liturgijski predmeti, jezik i glazba
misno ruho, liturgijski predmeti, liturgijske knjige, liturgijski jezik,
liturgijska glazba.
Liturgijska godina, liturgijske boje.
Prepoznati i imenovati dijelove misnoga ruha; objasniti čemu službe
određeni liturgijski predmeti i knjige, imenovati ih; navesti neke vrste
liturgijskog pjevanja i sviranja; imenovati liturgijske jezike; imenovati
najstarije hrvatske pjesmarice liturgijske glazbe; uočiti i protumačiti
posebnosti liturgijske glazbe; otkriti ljepotu duhovne glazbe.
Razvijanje sposobnosti za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas;
njegovati osjećaj za lijepu duhovnu glazbu; razvijati sposobnosti
gledanja, slušanja, doživljavanja, kontemplacije (naglasiti važnost mira i
samoće u ljudskom životu ).
Terenska nastava (upoznavanje unutrašnjosti crkve); razgovor; rad s
fotografijama; istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; slušanje liturgijske
glazbe; sudjelovati na probi župnoga zbora.
Glazbena kultura. Likovna kultura.
misno ruho (alba, misnica, štola, mitra), liturgijski predmeti (ciborij,
plitica/patena, ampulice), liturgijske knjige (misal, obrednik, časoslov),
gregorijanski koral.
Proučiti liturgijske geste. Duhovna glazba pojedinih krajeva naše
domovine.
1. Konkretizirati sadržaj slušanjem glazbe; omogućiti taktilni doživljaj
nekih liturgijskih predmeta, a po mogućnosti i misnog ruha.
2. Ključne pojmove konkretizirati, primijeniti didaktičke igre.
Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom.
3. Nema posebnosti.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Terenska nastava. Konkretizacija u sakralnom prostoru.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. CRKVENI JEZICI I KULTURA
3. Kršćanski simboli i kratice
kršćanski simboli i kratice, sveti znakovi.
Znakovi i kratice u životu, značenje vode, kruha i vina.
Nabrojiti, opisati i objasniti značenje važnijih kršćanskih simbola i
kratica; imenovati svete znakove i objasniti što se njima izražava.
Uočiti važnost svjesnog i kritičkog primanja poruka suvremenih simbola
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sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

(simbolom se mogu poslati različite poruke: reklamne, religiozne,
domoljubne, ekološke, konzumističke, seksističke…); razvijati
sposobnosti oblikovanja i obrane vlastitog mišljenja.
Razgovor; istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; analiza i interpretacija
tekstova, fotografija i stripa, izrada plakata i mentalne mape.
Simboli drugih religija.
Likovna kultura. Hrvatski jezik: Rečenični i pravopisni znakovi.
IHS, alfa i omega, INRI, tamjan, riba – znak kršćanskog raspoznavanja.
Upoznati simbole i kratice drugih religija.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala.
2. Teškoće u svladavanju kratica, pojačano uvježbavanje.
3. Nema posebnosti.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Sadržajno prilagođavanje. Svaku kraticu i simbol prikazati vizualno.

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VIII. MARIJA U CRKVI
1. Upoznajmo Mariju iz Evanđelja
Marija, Anđeo Gospodnji, Marija u Evanđelju.
Isusovo rođenje, evanđelja.
Navesti i interpretirati biblijske tekstove u kojima se spominje Marija (Lk
1,26-38; Lk 2,1-19; Iv 19,25-27; Dj 1,12-14); izreći naizust molitvu
Anđeo Gospodnji.
Uočiti Marijinu slobodu i veličinu u prihvaćanju Božje riječi; njegovati
stav poštovanja i povjerenja prema Mariji; uvidjeti važnost usklađivanja
uvjerenja i konkretnog djelovanja
Čitanje, analiza i interpretacija tekstova i fotografija, likovno i pismeno
izražavanje; pisanje kratkog eseja.
Hrvatski jezik: Lik u književnom djelu, Stvaralačko prepričavanje,
Interpretativno čitanje i krasnoslov.
novozavjetni spisi, Predaja, Anđeo Gospodnji (molitva), Pieta.
Marija u književnosti.
1. Nema posebnosti
2. Prilagođeni biblijski tekstovi uz upotrebu vizualnih sredstava i
prilagođenih slikovnica.
3. Pitanjima učenika voditi u izvješćivanju.
4. nema posebnosti.
5. Omogućiti učenicima prepoznavanje ovih sadržaja, a ne zahtijevati
reprodukciju.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VIII. MARIJA U CRKVI
2. Glavni Marijini blagdani i molitve
Marijini blagdani i molitve, krunica, marijanska svetišta, Marija u
likovnoj umjetnosti.
Osnovne informacije o Marijinom životu.
Nabrojiti i protumačiti glavne Marijine blagdane (Navještenje,
Uznesenje, Rođenje BDM, Bezgrješno začeće); nabrojiti marijanska
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

svetišta u hrvatskom narodu; njegovati stav poštovanja i povjerenja
prema Mariji; navesti neke marijanske pjesme i molitve; opisati i
protumačiti molitvu krunice.
Uočiti Marijinu slobodu i veličinu u prihvaćanju Božje riječi, njegovati
stav poštovanja i povjerenja prema Mariji; uvidjeti važnost usklađivanja
uvjerenja i konkretnog djelovanja; razvijati sposobnost za uočavanje
lijepoga i dobroga oko nas; uočiti važnost vjere u životu pojedinca i
naroda; upoznavanje povijesnih, kulturnih i religioznih značajka
domovine; razvijanje ljubavi prema svome narodu, te nacionalnoga
ponosa, osobito prema njegovoj prošlosti prožetoj kršćanskim
elementima.
Istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; analiza reprodukcija, meditacija
uz umjetničke reprodukcije i glazbu.
Likovna kultura: Marijin lik u likovnoj umjetnosti. Hrvatski jezik:
Interpretativno čitanje i krasnoslov, Vrste razgovora. Glazbena kultura:
pjesme posvećene Mariji.
Uznesenje, Bezgrješno začeće, Blagovijest, Litanije, otajstva krunice.
Svetišta u pojedinim krajevima Hrvatske i BiH. Marijanske pjesme u
hrvatskome narodu.
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je
promotre; slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili
životno iskustvo.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom.
3. Nema posebnosti.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Omogućiti učenicima prepoznavanje ovih sadržaja, a ne zahtijevati
reprodukciju.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
1. Rimski biskup
papa, bazilika sv. Petra, Vatikan, konklave.
Apostol Petar, pastiri Crkve, crkvena hijerarhija, Crkva kroz povijest.
Odrediti tko je papa (koje uloge i zadaće ima) i uvidjeti njegovu važnost
za djelovanje Katoličke crkve; nabrojiti osnovne podatke o bazilici sv.
Petra i Vatikanu; usvojiti i razumjeti pojam konklava; nabrojiti nekoliko
važnijih papa kroz povijest; imenovati sadašnjeg papu.
Razvijati ljubav prema Crkvi, njezinoj prošlosti, njezinim znamenitim
ljudima i posebnostima; uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i
konkretnog djelovanja; razvijati želju za postizanjem viših ciljeva.
Istraživanje; pripovijedanje i izlaganje; izrada plakata; rad s
fotografijama.
Povijest.
Vatikan, konklave, papina nezabludivost.
Zanimljivosti vezane uz Vatikan, Švicarsku gardu, papine obveze (npr.
jedan dan u životu pape i sl.)
1. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo, odnosno predodžba (konklave,
Vatikan).
2. Pojačana vizualizacija.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
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5. Sadržajna prilagodba, koristiti razne vrste pomagala.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
2. Život redovnika/redovnica
osnivač /osnivateljica, samostan, molitva, rad, redovi, zavjeti.
Poziv, redovnici, redovnice, redovnički zavjeti, redovi.
Objasniti posebnosti redovničkog poziva i života redovnica/redovnica;
uočiti važnost molitve i rada u redovničkome životu; uvidjeti osnovne
razlike u načinu života i djelovanja pojedinih redova; upoznati detaljnije
život redovnika koji djeluju na određenom području.
Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu; otkrivati
način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu; uvidjeti
važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja; izgrađivanje
smisla za njegovanje humanih odnosa među ljudima; razvijati odgovoran
stav prema životu, sebi, drugima i svemu što postoji; razvijati sposobnost
uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja; razumjeti odgovornost svih za
zajednički život u društvu i Crkvi.
Terenska nastava (posjet redovničkoj zajednici); pripovijedanje i
izlaganje; čitanje i interpretacija teksta; dijapozitivi i fotografije; izrada
plakata.
Povijest: (Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda).

Posjet samostanu.
1. Nema posebnosti.
2. Prilagodba tekstova i pojačana vizualizacija.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Sadržajna prilagodba, koristiti razne vrste pomagala.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
3. Crkveno graditeljstvo
stilovi gradnje, razlike između pojedinih stilova, katedrale i crkve
pojedinog stila.
Katakombe, crkve (katedrale, župne crkve, kapele), unutarnje uređenje
crkve.
Nabrojiti stilove gradnje crkvi kroz povijest; objasniti osnovne razlike
između pojedinih stilova; izdvojiti osnove karakteristike stila gradnje
katedrale određene biskupije ili župne crkve; prepoznati veće i poznatije
crkvene građevine u Hrvatskoj (Eufrazijeva bazilika, crkva sv. Križa u
Ninu, pojedine katedrale…) ili u Europi (Notre Dame, katedrala u
Milanu, Barceloni, Beču, bazilike u Rimu…); upoznati stil gradnje župne
crkve/katedrale u vlastitoj župi/biskupiji.
Razvijanje sposobnosti za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas;
njegovati brigu za očuvanje sakralnih dobara; razvijati osjećaje
poštovanja i brige za materijalnu i duhovnu narodnu i crkvenu baštinu
Terenska nastava (posjet nekoj crkvi); rad s fotografijama (analiza i
interpretacija), analiza i interpretacija tekstova; istraživanje; izlaganje;
izrada plakata.
Povijest: Uzlet srednjovjekovne Europe, Hrvatska u doba Arpadovića i
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Anžuvinaca, Humanizam i renesansa, Europa u doba baroka).
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

1. Nema posebnosti.
2. Prilagodba tekstova i pojačana vizualizacija.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Sadržajna prilagodba, koristiti razne vrste pomagala.
KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
4. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, božićni
ciklus
nazivi pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena.
Imenovati i protumačiti značenje pojedinog blagdana ili liturgijskog
vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za
život suvremenih kršćana.
Promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta;
uočiti i ispravno vrjednovati bogatstvo adventskih i božićnih hrvatskih
običaja; promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja;
uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih, nacionalnih,
vjerskih, povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih
kultura.

Likovna kultura. Glazbena kultura.

1. Nema posebnosti.
2. Osim nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom nema posebnosti.
3. Dodatno raditi na proširivanju rječnika.
4. Nema posebnosti.
5. Naglasiti bitno. Usvajanje o blagdanima potkrijepiti raznim materijalima.

KATOLIČKI VJERONAUK
7. (6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
5. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, uskrsni
ciklus
nazivi pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena.
Imenovati i protumačiti značenje pojedinog blagdana ili liturgijskog
vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za
život suvremenih kršćana.
Promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta;
uočiti i ispravno vrjednovati bogatstvo korizmenih i uskrsnih hrvatskih
običaja; promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja;
uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih, nacionalnih,
vjerskih, povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih
kultura.

5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
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7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Likovna kultura. Glazbena kultura.

1. Nema posebnosti.
2. Osim nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom nema posebnosti.
3. Dodatno raditi na proširivanju rječnika.
4. Nema posebnosti.
5. Naglasiti bitno. Usvajanje o blagdanima potkrijepiti raznim
materijalima.

8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST
1. Svatko je od nas jedinstven i potreban drugoga
čovjek kao vrhunac stvaranja, čovjek kao jedinstvena osoba, čovjek kao
društveno biće.
Čovjek je slika Božja; čovjek je stvoren kao muško i žensko; čovjek je
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3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu
6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

biće koje je upućeno na drugoga
Prepoznati i obrazložiti da je svaki čovjek jedinstveno i neponovljivo
biće; uočiti da je svaki čovjek društveno biće i nužno upućen na druge
ljude; prepoznati sebe i druge kao vrhunac Božjeg stvarateljskog djela.
Prihvatiti sebe sa svim svojim prednostima i nedostacima; doživjeti i
živjeti svoju sličnost s Bogom; biti osjetljivi za potrebe drugoga.
Vođeni razgovor i diskusija; analiza i interpretacija biblijskih i drugih
tekstova; pribiranje i vrjednovanje iskustava i primjera iz života.
Dokumentarne fotografije iz života mladih
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr.
Antoine de Saint Exupery: „Mali princ“- Prijateljstvo, Z. Golob:
„Snijeg“) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene
vrijednosti. Biografija i autobiografija, socijalna tematika u pjesništvu i
prozi. Lik u književnom djelu, Ch. Dickens: Oliver Twist, D. Miloš:
Bijeli klaun, D. Cesarić: Pjesme. Engleski jezik: o problemima mladih u
modernom svijetu, o ljubavi i prijateljstvu, o sukobu naraštaja, o životu i
problemima u razredu, školi. Likovna i glazbena kultura: ključne motive
navedene teme produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i
glazbene kulture kroz posebnost njihovih područja rada.
jedinstvenost osobe, neponovljivost osobe.
Pronaći i analizirati po jedan biblijski tekst koji govori o našoj
jedinstvenosti i upućenosti na drugoga.
1. Nema posebnosti.
2. Smanjena korelacija s hrvatskim jezikom i glazbenom kulturom uz
značajnu prilagodbu nastavnih sadržaja.
3. Sistematski provjeravati razumijevanje.
4. Nema posebnosti.
5. Sadržajno prilagoditi. Voditi učenika pitanjima u zaključivanju.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST
2. Izazovi puberteta
pubertet, tjelesni razvoj, duševni razvoj, sukobi u pubertetu.
Pubertet je normalna i prijelazna faza u razvoju čovjeka; pubertet je
vrijeme velikih promjena.
Prepoznati i odrediti pubertet kao jednu od prijelaznih faza u čovjekovu
razvoju i izgradnji zrele osobnosti; prepoznati i nabrojiti glavne odrednice
tjelesnog razvoja u pubertetu; prepoznati i nabrojiti glavne odrednice
duševnog razvoja u pubertetu; uočiti i navesti neke probleme s kojima se
mladi najčešće susreću u pubertetu.
Uočiti razloge zbog čega dolazi do sukoba i razmirica u odnosu prema
roditeljima i drugim autoritetima te navesti načine rješavanja nastalih
sukoba.
Vođeni razgovor i diskusija o gorućim pitanjima, problemima i temama
mladih; kritičko čitanje i interpretacija teksta s usporednim promatranjem
i analizom crteža i ilustracija; interaktivno pisanje; identifikacijski
razgovor i prikupljanje informacija; pomoću folija i slikovnog materijala
razraditi tjelesne i duševne promjene u pubertetu i o njima razgovarati;
uživljavanje u uloge i reakcije roditelja i djece u međusobnim sukobima
svakodnevnice; stvaralačko izražavanje.
Dokumentarne fotografije iz života mladih.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr.
Antoine de Saint Exupery: „Mali princ“ - Prijateljstvo, Z. Golob:
„Snijeg“, S. Glavašević: „Priča za roditelje“,…) i kroz medijsku kulturu
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Slijed događaja u pripovjednom
djelu, B. Primorac: Maturalac, S. Townsend: Tajni dnevnik Adriana
Molea. Engleski jezik: o problemima mladih u modernom svijetu, o
ljubavi i prijateljstvu, o sukobu naraštaja, o životu i problemima u
razredu, školi. Likovna i glazbena kultura: ključne motive navedene teme
produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture
kroz posebnost njihovih područja rada. Sat razrednika: produbiti
navedenu temu.
pubertet, spolne osobine, spolna zrelost, duševna zrelost, kritičko
prosuđivanje.
Pobliže upoznati neke aspekte psihofizičkog i moralnog razvoja u
razdoblju puberteta (E. Giordano, T. Lasconi, G. Boscato: „Goruća
pitanja“).
1. Nema posebnosti.
2. Nemogućnost s glazbenom kulturom smanjiti. Prilagoditi nastavne
sadržaje i pomoć pri iskazivanju iskustva.
3. Prilagoditi nastavne sadržaje.
4. Nema posebnosti.
5. Prilagodba nastavnih sadržaja te pojmova.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST
3. Idoli i ideali u izgradnji osobnosti
Osobnost, idol, ideal, uzor, čovjek je slika Božja.
Mladi imaju potrebu poistovjećivanja s poznatim osobama koje im
nameću mediji.
Objasniti razliku između idola, idolatrije i ideala; objasniti mladenačku
potrebu za poistovjećivanjem; otkriti i kritički obrazložiti privid
suvremenih idola koji se najčešće nameću mladima danas.
Otkriti i imenovati prave i istinske uzore i ideale u izgradnje vlastite
osobnosti; otkriti i prihvatiti Boga kao naš najveći ideal.
Evokacijski razgovor i igra asocijacija; istraživanje; izlaganje s
tumačenjem glavnih pojmova; analiza i interpretacija tekstova i
fotografija; identifikacijski razgovor i stvaranje kataloga pitanja s
problemskom situacijom; paralaonica; pisanje dijaloga; foto-govor;
izrada plakata; filmovi.
Dokumentarne fotografije iz života mladih; dokumentarne fotografije
popularnih osoba iz svijeta glazbe, filma, sporta, itd.
Hrvatski jezik: Lik u književnom djelu, V. Nazor: Voda. Engleski jezik:
razgovaranje o TV-programu, odlasku u kino, vrstama filmova, poznatim
glumcima, slušanju glazbe, vrstama glazbe, športovima, čitanju knjiga i
književnosti. Likovna i glazbena kultura: ključne motive navedene teme
produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture
kroz posebnost njihovih područja rada.
idoli, idolopoklonstvo, idolatrija, ideal, sloboda.
Otkrivati „skrivene poruke“ idola današnje mladeži koje se nude kroz
različite subkulturne izričaje (film, glazba, moda i dr.).
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Uz nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Učestalo ponavljati
i objašnjavati ključne pojmove.
3. Učestalo ponavljati i korigirati izgovor ključnih pojmova.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Sadržajna prilagodba.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST
4. Zamke suvremenih ovisnosti
ovisnost, droga, pušenje, alkohol.
Postoje različite vrste ovisnosti; štetnost pušenja, alkohola, droge.
Uočiti i imenovati opasnosti suvremenih ovisnosti u koje najčešće upada
suvremena mladež; prepoznati i protumačiti razloge zbog koji mladi
najčešće postaju ovisnici o drogi, pušenju i alkoholu; prepoznati loša
druženja i negativne društvene utjecaje; shvatiti posljedice ovisničkog
ponašanja.
Prihvatiti svoju slobodu kao dar Božji da činimo uvijek dobro, a
izbjegavamo zlo; izgrađivati osobni stav i čvrsti karakter pred napastima
suvremenih ovisnosti kod mladih.
Vođeni razgovor i diskusija o problemu ovisnosti; kritičko čitanje i
interpretacija teksta s usporednim promatranjem i analizom crteža i
ilustracija, interaktivno pisanje, identifikacijski razgovor i prikupljanje
informacija, stvaralačko izražavanje pomoću riječi i slike; stvaranje
problemske situacije, analiza i interpretacija, prikaz rješenja pomoću
mentalne mape; pisanje novinskog izvješća.
Dokumentarni film o liječenju mladih ovisnika.
Hrvatski jezik: Ideja u književnom djelu, V. Novak: Iz velegradskog
podzemlja. Engleski jezik: pričanje o vlastitim doživljajima i
pustolovinama, stvarni svijet i svijet mašte, čitanje ili slušanje ulomaka iz
priča ili romana za djecu i omladinu; o problemima mladih u modernom
svijetu, o ljubavi i prijateljstvu, o sukobu naraštaja, o životu i problemima
u razredu, školi. Likovna i glazbena kultura: ključne motive navedene
teme produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene
kulture kroz posebnost njihovih područja rada. Sat razrednika: produbiti
navedenu temu.
ovisnost, ljestvica vrijednosti, zlouporaba slobode.
Pročitati i analizirati nekoliko iskustava bivših ovisnika.
1. Nema posebnosti.
2. Razvijati sposobnost razlikovanja, nabrajanja i iskazivanja iskustva.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI
1. Savjest – Božji glas u čovjeku
savjest, pravo na savjest, ispravan sud savjesti, odgoj savjesti.
Svaki čovjek ima savjest; savjest nas potiče da činimo dobro a
izbjegavamo zlo; kod sakramenta ispovijedi važan je ispit savjesti
Otkriti savjest kao Božji glas u čovjeku koji nas potiče činiti dobro i
izbjegavati zlo; shvatiti da svaki čovjek ima pravo živjeti po svojoj
savjesti.
Uočiti načine i potrebu trajnog odgoja savjesti kako bi naša savjest bila
ispravno formirana; prepoznati i obrazložiti važnost vjere i molitve za
odgoj savjesti i djelovanje po savjesti.
Čitanje, analiza, interpretacija i usporedba biblijskih tekstova i pomoćnih
citata; scenske improvizacije o glasu savjesti koji čovjeku govori,
odobrava ili prekorava; stvaranje problemskih pitanja, prizora, događaja
koji stavljaju na ispit čovjekovu savjest i njegov slobodan i odgovoran
izbor, razgovor, izrada umne mape.
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

Simboličke fotografije s motivima iz prirode.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova ili kroz
medijsku kulturu, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti
navedenu tematiku. V. Novak: Iz velegradskog podzemlja.
savjest, prirodni zakon, moralni red, Gaudium et spes – pastoralna
konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu.
Pronaći i analizirati različite vrste savjesti.
1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici, a za slabovidne tekst s
uvećanim tiskom.
2. Prilagodba nastavnih sadržaja.
3. Nema posebnosti.
4. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI
2. Božje zapovijedi – put u slobodu
Dekalog, Mojsije, sloboda, ljudska prava.
Mojsije je izveo Izraelce iz egipatskog ropstva; Bog je sklopio Savez i
dao Deset zapovijedi na brdu Sinaju; znati nabrojiti i kratko opisati
pojedine zapovijedi; Božje zapovijedi su bile zapisane na dvjema
kamenim pločama.
Nabrojiti i protumačiti deset Božjih zapovijedi; otkriti zašto nam je Bog
dao svoje zapovijedi; spoznati i prihvatiti da nas Božje zapovijedi
oslobađaju i da ne ugrožavaju našu slobodu; usporediti Dekalog i
temeljna ljudska prava i uočiti njihovu povezanost.
Uočiti da se sve zapovijedi svode na ljubav prema Bogu i bližnjemu i
nastojati živjeti prema Božjim zapovijedima.
Čitanje, pripovijedanje, analiza i interpretacija biblijskog teksta o Božjim
zapovijedima; izlaganje i tumačenje Božjih zapovijedi koje promiču i
štite pozitivne ljudske vrijednosti; grupni rad - traženje veza između
Dekaloga i dokumenata o ljudskim pravima, razgovor, pisanje eseja.
Rembrandt van Rijn, „Mojsije s pločama Božjih zapovijedi“.
Hrvatski jezik: Teme lirskih pjesama, D. Šimunović: Duga. Povijest:
Europa od Francuske revolucije do Bečkog kongresa (Deklaracija o
pravima čovjeka i građanina). Likovna kultura: Lik Mojsija u umjetnosti.
Dekalog, zakon, sloboda, kušnja, deklaracija.
Pročitati cjeloviti biblijski tekst o sklapanju Saveza i Deset zapovijedi
(Knjiga Izlaska, 19 i 20 pogl.).
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Prema potrebi provjeravati razumijevanje i dodatno objasniti nepoznate
pojmove i riječi.
3. Za razumijevanje dati više jednostavnih primjera iz svakodnevnog
života.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI
3. Ljubav prema Bogu
prva ploča Dekaloga, bogoslovne krjeposti, načini kršenja prvih triju
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2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

zapovijedi, Dan Gospodnji i zapovijedani blagdani.
Na prvoj ploči zapisane su prve tri zapovijedi koje govore o pravom
odnosu čovjeka prema Bogu.
Opisati sadržaj prvih triju zapovijedi Dekaloga; obrazložiti na što nas
pozivaju prve tri zapovijedi Dekaloga; nabrojiti bogoslovne krjeposti i
obrazložiti njihovu važnost za život; nabrojiti i kritički protumačiti
najučestalije načine kršenja prvih triju zapovijedi Dekaloga.
Otkriti i protumačiti smisao štovanja Božjeg imena kroz različite
molitvene oblike; otkriti svetost dana Gospodnjega i uočiti važnost
redovitog sudjelovanja kršćana na nedjeljnim euharistijskim slavljima.
Vođeni razgovor o prvoj zapovijedi ljubavi koja je sažetak prvih triju
zapovijedi; čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova,
promatranje i interpretacija slike, crteža ili fotografije, prikupljanje
podataka i sastavljanje kataloga pitanja, razgovor i plenumsko rješavanje
postavljenih pitanja; izrada plakata.
Film: „Deset zapovijedi“.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. J.
Pupačić: „Moj Bog“; E. Kišević: „Profesor povijesti“; A. Kovačić:
„Hvaljen Isus, moja stara bako“…).
praznovjerje, magija, simonija, spiritizam, svetogrđe, ateizam, psovka,
bogohuljenje, krivokletstvo.
Otkriti i analizirati suvremene oblike praznovjerja danas; otkriti i
analizirati suvremene oblike nepoštivanja Dana Gospodnjega.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Prema prilagodba nastavnih sadržaja.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI
4. Poštivanje roditelja i starijih
četvrta Božja zapovijed, obiteljsko zajedništvo, roditeljski odgoj,
dužnosti djece, odnos prema drugim autoritetima.
Druga ploča saveza govori o sedam zapovijedi koje se odnose na čovjeka
i određuju odnose među ljudima; četvrta zapovijed je prva zapovijed na
drugoj ploči Saveza o odnosi se na poštovanje roditelja.
Objasniti sadržaj i opseg četvrte Božje zapovijedi; navesti i obrazložiti
najčešće načine krštenja četvrte Božje zapovijedi; navesti i kratko
protumačiti izabrane biblijske tekstove koji govore o odnosu djece i
roditelja; prepoznati i prihvatiti obitelj kao temeljnu društvenu zajednicu;
objasniti ulogu roditelja kao prvih odgojitelja svoje djece.
Prepoznati i obrazložiti važnost ispravnog odnosa prema roditeljima i
starijima; prepoznati potrebnu izgrađivanja odnosa poštovanja prema
nastavnicima, pretpostavljenima i državnim poglavarima.
Vođeni razgovor o drugoj zapovijedi ljubavi koja je sažetak ostalih
sedam zapovijedi; istraživanje teme povezujući Božju zapovijed i
neposredna učenička iskustva; izlaganje i tumačenje temeljnih pojmova;
čitanje i interpretacija tekstova i slike; igra uloga; razgovor; izrada
mentalne mape i izrada plakata na temu – naše životne situacije.
Fotografija jedne skladne obitelji.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova ili kroz
medijsku kulturu, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti
navedenu tematiku (S. Glavašević: «Priča za roditelje»…). Lik u
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred

književnom djelu, D. Šimunović: Duga, V. Nazor: Voda, V. Majer:
Dnevnik malog Perice. Engleski jezik: o problemima mladih u modernom
svijetu, o ljubavi i prijateljstvu, o sukobu naraštaja, o životu i problemima
u razredu, školi. Sat razrednika: produbiti navedenu temu.
obitelj, poštivanje autoriteta.
Pročitati i analizirati biblijski tekst koji govori o dužnostima djece prema
roditeljima (Sir 3, 1-16).
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Raditi na primjerima iz života kroz jezične usmene vježbe.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI
5. Svetost ljudskog života
peta Božja zapovijed, svetost života, ubojstvo, pobačaj, eutanazija,
samoubojstvo.
Ljudski život je Božji dar; svaki ljudski život je svet; oduzimanje života
je zločin
Objasniti sadržaj i opseg pete Božje zapovijedi; uočiti da je Bog jedini
gospodar svakog ljudskog života; kritički protumačiti najučestalije
povrede ljudskog života (ubojstvo, pobačaj, eutanazija, samoubojstvo,
ugrožavanje zdravlja, rat i naoružanje); navesti i kratko protumačiti
izabrane biblijske tekstove koji govore o dostojanstvu i svetosti ljudskog
života.
Otkriti i spoznati svetost svakog ljudskog života od začeća do prirodne
smrti; imenovati načine kako se možemo zauzeti za svaki ljudski život, a
osobito za najugroženije.
Igra asocijacija i vođeni razgovor o drugoj zapovijedi ljubavi koja je
sažetak ostalih sedam zapovijedi; izlaganje; istraživanje i analiza
biblijskih, doktrinarnih i drugih tekstova i fotografija; identifikacijski
razgovor; stvaranje problemske situacije i diskusija (parlaonica); pisanje
novinskoga izvješća.
Fotografije razvoja ljudskog života od začeća do rođenja.
Hrvatski jezik: A. Šenoa: Čuvaj se senjske ruke, D. Šimunović: Duga, V.
Novak: Iz velegradskog podzemlja. Povijest: svijet u doba europske
dominacije u 19. st. (građanski rat, ropstvo); svjetske krize i Prvi svjetski
rat.
ubojstvo, samoubojstvo, abortus, eutanazija, sablazan.
Pročitati i analizirati nekoliko tekstova iz dnevnog tiska o ugrožavanju i
povrjedama ljudskoga života.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Učestalo ponavljati, korigirati i objašnjavati ključne pojmove.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
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Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

II. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI
6. Dostojanstvo ljudskog tijela i bračna čistoća
spolnost, bludnost, bračna ljubav, predbračni spolni odnosi.
Šesta zapovijed čovjeka poziva na čisto življenje svoje spolnosti; deveta
zapovijed promiče svetost sakramentalnog braka; povreda ovih
zapovijedi u svakodnevnom životu.
Objasniti sadržaj i opseg šeste i devete Božje zapovijedi; odrediti čovjeka
kao jedinstvo duše i tijela; obrazložiti u čemu se sastoji dostojanstvo
ljudske spolnosti; imenovati i kritički protumačiti najučestalije zloporabe
na području ljudske spolnosti (bludnost, prostitucija, pedofilija, silovanje,
masturbacija, homoseksualnost, pornografija); uočiti i spoznati svetost
braka i obitelji koja se očituje u međusobnoj ljubavi i vjernosti.
Uočiti i prihvatiti da je naše tijelo hram Duha Svetoga; kritički
protumačiti opasnosti bračne nevjere i rastave braka; uočiti važnost i
vrijednost predbračne i bračne čistoće.
Vođeni razgovor i izmjena spoznaja o problematici mladenačke
spolnosti; prikupljanje podataka i stvaranje kataloga pitanja; stvaranje
problemske situacije i kritičko čitanje, analiza i interpretacija biblijskih,
doktrinarnih i antropoloških tekstova uz promatranje i interpretaciju slika
i fotografije; diskusija (parlaonica), vođeni razgovor s pribiranjem
zaključaka i tumačenjem bitnih pojmova; pisanje novinskoga izvješća;
izrada plakata; film.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova ili kroz
medijsku kulturu, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti
navedenu tematiku. V. Majer: Dnevnik malog Perice, D. Šimunović:
Duga, V. Novak: Iz velegradskog podzemlja.
bludnost, pedofilija, pornografija, prostitucija, masturbacija, preljub,
monogamija, poligamija.
Analizirati sadržaje pojedinih TV-serija i tiskovina koji kompromitiraju
dostojanstvo ljudskog tijela, ljubavi i braka.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Po potrebi prilagodba nastavnih sadržaja.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI
7. Poštivanje tuđe imovine
privatno vlasništvo, krađa, tjelesna i duhovna djela milosrđa, pohlepa,
zavist.
Svaki čovjek treba poštivati svoju i tuđu imovinu; svaka krađa i otimanje
tuđeg dobra je grijeh.
Objasniti sadržaj i opseg sedme i desete Božje zapovijedi; uočiti i
obrazložiti pravo svakog čovjeka na privatno vlasništvo; imenovati i
protumačiti različite oblike krađe i povrede tuđega vlasništva; imenovati
djela milosrđa.
Prepoznati situacije u kojima je čovjek pozvan činiti djela milosrđa;
uočiti i kritički obrazložiti opasnosti pohlepe, gramzivosti i zavisti;
zauzimati se za jednostavnost i siromaštvo srca.
Igra asocijacija; vođeni razgovor, istraživanje teme i izdvajanje problema;
izlaganje s tumačenjima pojmova privatno vlasništvo, krađa, pohlepa,
zavist; čitanje i analiza biblijskih i drugih tekstova i likovnih priloga,
razgovor; igra uloga; izrada mentalne mape ili izrada plakata.
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje

Hrvatski jezik: V. Majer: Dnevnik malog Perice, D. Šimunović: Duga, V.
Novak: Iz velegradskog podzemlja. Povijest: Europa od Francuske
revolucije do Bečkog kongresa (Deklaracija o pravima čovjeka i
građanina).
privatno vlasništvo, krađa, karitas, tjelesna i duhovna djela milosrđa,
pohlepa, zavist.
Analizirati primjere mita, korupcije i krađe u hrvatskom društvu.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Intenzivno potkrepljivati primjerima iz života.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI
8. Poziv na istinoljubivost
istina, pravo na istinu, laž, krivo svjedočenje, ogovaranje, klevetanje.
Osma Božja zapovijed nas potiče na istinu; laž je povreda ove zapovijedi.
Objasniti sadržaj i opseg osme Božje zapovijedi; uočiti i protumačiti
važnost istine i istinoljubivosti u svakodnevnom životu; posvijestiti da
svaki čovjek ima pravo na priopćavanje istine; imenovati i protumačiti
najučestalije oblike povrede istine (laž, krivo svjedočenje, krivokletstvo,
ogovaranje, klevetanje).
Prepoznati situacije kada se trebamo zauzimati za istinu; nastojati uvijek
govoriti istinu.
Čitanje, slušanje i interpretacija tekstova, pojedinačni i skupni rad s
biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i fotografijama; stvaranje
problemske situacije i diskusija (parlaonica); izlaganje s tumačenjem
bitnih pojmova povezujući ih s primjerima i pričama iz svakodnevnice;
igra uloga; pisanje kratkog eseja.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova ili kroz
medijsku kulturu, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti
navedenu tematiku. Ch. Dickens: Oliver Twist.
istinoljubivost, ogovaranje, klevetanje, krivokletstvo.
Prepoznati i analizirati načine širenja neistine preko novina i televizije.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Obogatiti sadržaje događajima iz osobnog iskustva.
3. Raditi na primjerima iz života kroz jezične usmene vježbe.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. ŽIDOVSKI NAROD I VJERA
1. Judaizam
judaizam, «Šema Izrael», Šabat, obrezanje, židovski blagdani.
Židovstvo je najstarija od tri velike monoteističke religije; Abraham, Izak
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3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

i Jakov su praoci židovske vjere; Mojsije je najveći prorok SZ; Pasha je
najveći židovski blagdan, sinagoga je mjesto okupljanja židovske
zajednice radi bogoštovlja.
Uvojiti nove pojmove, razumjeti ih i koristiti; imenovati i objasniti
temeljne odrednice judaizma, vjere u jednoga Boga; imenovati i opisati
Bibliju kao svetu knjigu izraelskog naroda, osobito petoknjižje; opisati
vjernički život Židova; imenovati i kratko objasniti najvažnije židovske
blagdane i uočiti njihovu povezanost s kršćanskim blagdanima.
Usporediti kršćanstvo i judaizam te prepoznati najosnovnije poveznice
među njima.
Raščlamba i tumačenje pojmova: Židov – kršćanin, Židov – Judaist;
sastavljanje kronološke sheme najvažnijih događaja židovske povijesti;
tumačenje važnosti pojedinih židovskih blagdana i svetih knjiga;
upoznavanje i primjeri židovskih liturgijskih molitava i pjesama, osobito
Šema Izrael; posjet židovskoj zajednici i sinagogi.
Zemljovid Izraela; dokumentarne fotografije iz židovskog vjerničkog
života; grafički prikaz židovskih blagdana.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr.
„Legenda o Juditi“…). Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim
jezikom, likovnom i glazbenom kulturom su brojne i ostvarive, a njihovo
kvalitetno ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja.
Osobito se preporuča korelacija kroz izborne sadržaje, poglavito u
školama koje pohađaju pripadnici židovske zajednice.
monoteizam, politeizam, Tora, Talmud, Bar micva, Roš hašanah, rabin.
Židovska zajednica u Hrvatskoj.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Približiti učenicima samo na razini informacije, a istovremeno
uvježbavati prethodne sadržaje 7. razreda.
3. Učestalo obrazlagati i korigirati izgovor ključnih pojmova.
4. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim
mogućnostima učenika (držač za olovku, fiksiranje papira na podlozi,
veći prostor za pisanje).
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. ŽIDOVSKI NAROD I VJERA
2. Dijalog Židova i kršćana
religijski dijalog, antisemitizam, deklaracija „Nostra aetate“.
Zajednički preci židovstva i kršćanstva; Židovi su naša braća; holokaust.
Usvojiti nove pojmove, razumjeti ih i koristiti; navesti i objasniti važnije
odrednice koje čine zajedničku baštinu Židova i kršćana; protumačiti
važnost religijskog dijaloga sa Židovima; imenovati i opisati tragične
posljedice antisemitizma, mržnje i progona Židova; kratko obrazložiti što
II. vatikanski koncil govori o odnosu i dijalogu kršćana sa Židovima.
Posvijestiti kako su Židovi naša povlaštena braća u vjeri; promicati
zajedništvo i toleranciju.
Rad s dokumentarnim fotografijama koje govore o progonima Židova
kroz povijest; čitanje, analiza i interpretacija odlomka teksta iz
deklaracije „Nostra aetate“, osobito o krivnji Židova za Isusovu smrt i
potrebi dijaloga kršćana sa pripadnicima židovske vjere; vođeni razgovor
o ulozi pape Ivana Pavla II u promicanju dijaloga.
Dokumentarna fotografija pape i rabina.
Mogućnosti povezivanje vjeronauka s hrvatskim jezikom, likovnom i
glazbenom kulturom su brojne i ostvarive, a njihovo kvalitetno
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja. Osobito se
preporuča korelacija kroz izborne sadržaje, poglavito u školama koje
pohađaju pripadnici židovske zajednice.
antisemitizam, Nostra aetate, međureligijski dijalog
Pročitati i analizirati dio teksta deklaracije „Nostra aetate“ o potrebi
dijaloga kršćana i Židova.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Približiti učenicima samo na razini informacije, a istovremeno
uvježbavati prethodne sadržaje 7. razreda.
3. Učestalo obrazlagati i korigirati izgovor ključnih pojmova.
4. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim
mogućnostima učenika (držač za olovku, fiksiranje papira na podlozi,
veći prostor za pisanje).
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. PROROCI – BOŽJI GLASNICI
1. Proroci govore u Božje ime
prorok, poslanje, Mojsije, proroci – pisci, veliki i mali proroci.
Proroci su Božji glasnici; Mojsije je najveći prorok Starog zavjeta; Ivan
Krstitelj je Mesijin preteča.
Protumačiti tko su bili proroci u Starom zavjetu i kada se oni osobito
pojavljuju; opisati poziv, ulogu i poslanje starozavjetnih proroka; uočiti i
objasniti razliku između starijih proroka i proroka-pisaca; odrediti zašto
je Mojsije najveći starozavjetni prorok; imenovati nekoliko važnijih
starozavjetnih proroka; navesti i kratko protumačiti neke izabrane
proročke tekstove.
Posvijestiti svoj put i otvoriti se poticajima Duha da smo i mi danas svi
pozvani vršiti proročku službu; razlikovati proroštva od proricanja.
Čitanje, slušanje i interpretacija tekstova, pojedinačni i skupni rad s
biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i fotografijama; izdvajanje
bitnih činjenica, spoznaja i poruka; vođeni razgovor s izlaganjem i
tumačenjem bitnih pojmova; izrada umne mape.
Umjetničke reprodukcije starozavjetnih proroka
Hrvatsku jezik: Lik u književnom djelu, Pripovijedanje, Komentar.
Likovna kultura: proroci u umjetnosti (npr. Michelangelo: „Mojsije“,
veliki proroci – crkva sv. Jeronima…).
Izaija, Jeremija, Ezekiel, Daniel.
Pronaći, pročitati i analizirati cjeloviti tekst koji govori o pozivu i
poslanju jednog od proroka.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagodba biblijskih tekstova i sustavno provjeravati razumijevanje.
3. Prilagodba biblijskih tekstova.
4. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim
mogućnostima učenika (držač za olovku, fiksiranje papira na podlozi,
veći prostor za pisanje).
5. Sadržajna prilagodba. Koristiti različite vrste potkrjepljenja.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. PROROCI – BOŽJI GLASNICI
2. Proroci – čuvari Saveza
Savez, proroci u Izraelu, proroci u Judi, asirsko izgnanstvo, babilonsko
izgnanstvo.
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2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija

7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

U SZ Bog je u više navrata sklapao Savez s ljudima i sa svojim izabranim
narodom; kršenje Saveza kroz povijest izraelskog naroda.
Uočiti osobito poslanje proroka u čuvanju Saveza s Bogom; objasniti
zbog čega dolazi do podjele Kraljevstva na Sjeverno (Izrael) i Južno
(Juda); imenovati proroke koji su djelovali u Izraelu, i one u Judi; uočiti
kako se proroci bore za čistoću vjere, za vjernost Savezu, protiv
društvene nepravde i idolopoklonstva; objasniti ulogu i poslanje proroka
za vrijeme asirskog i babilonskog izgnanstva; navesti i kratko protumačiti
neke izabrane proročke tekstove.
Imenovati suvremene oblike zarobljenosti i posvijestiti naše osobno
proročko poslanje danas.
Čitanje, slušanje i interpretacija tekstova, pojedinačni i skupni rad s
biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i fotografijama; izdvajanje
bitnih činjenica, spoznaja i poruka; stvaranje kataloga pitanja i razgovor
o mjestu i ulozi suvremenih proroka u crkvenoj i društvenoj zajednici;
igra uloga; promjena perspektive i prepričavanje o životu i djelovanju
proroka u „JA“ licu; izrada lente vremena najvažnijih događaja i
djelovanja pojedinog proroka.
Umjetničke reprodukcije starozavjetnih proroka; lenta vremena,
zemljovid Kraljevstva Izraela i Jude, zemljovid Asirskog Carstva;
zemljovid Babilonskog Carstva.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr.
„Legenda o Juditi“…). Lik u književnom djelu, Pripovijedanje,
Komentar. Glazbena kultura: npr. G. Verdi: „Nabucco“ - Zbor Židova.
Juda, Izrael, Tužaljke, Asirci, Babilonci.
Pronaći, pročitati i analizirati cjeloviti tekst koji govori o kršenju Saveza
s Bogom.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagodba nastavnih sadržaja. Nemogućnost korelacije s glazbenom
kulturom.
3. Prilagodba nastavnih sadržaja i sustavno provjeravati razumijevanje.
4. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim
mogućnostima učenika (držač za olovku, fiksiranje papira na podlozi,
veći prostor za pisanje).
5. Prilagodba nastavnih sadržaja i sustavno provjeravati razumijevanje.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. PROROCI – BOŽJI GLASNICI
3. Glasnici nade i izbavljenja
Perzijsko Carstvo, povratak u domovinu, obnova Hrama, židovska
dijaspora, Ivan Krstitelj.
Pad Izraela pod asirsku vlast; pad Jude pod babilonsku vlast; razaranje
Hrama; uloga proroka u životu naroda; Ivan Krstitelj – posljednji prorok
SZ.
Opisati povijesnu situaciju izraelskog naroda nakon propasti Babilonskog
carstva i uspostave Perzijskog carstva; odrediti ulogu proroka kao
glasnika nade, izbavljenja i povratka u domovinu; protumačiti važnost
obnove i ponovne izgradnje Hrama; objasniti što je to židovska dijaspora
nekada i danas; navesti glavne sadržaje proročkog naviještanja, osobito
navještaj dolaska Mesije; navesti i kratko protumačiti neke izabrane
proročke tekstove; definirati ulogu Ivana Krstitelja kao posljednjeg
starozavjetnog proroka i Mesijina preteču; navesti glavni sadržaj Ivanova
propovijedanja, tj. navještaj Mesije i poziv na obraćenje.
Posvijestiti i doživjeti da smo svi potrebni obraćenja i da nas Bog nikada
ne napušta.
Pojedinačni i skupni rad na analizi i interpretaciji biblijskih tekstova o

141

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

životu i porukama pojedinog proroka u poveznici s drugim poticajnim
tekstovima ili ilustracijama; pripovijedanje o životu i djelovanju proroka
u „JA“ licu; izrada sažetka o djelovanju proroka u obliku slikovnice ili
umne mape.
Umjetničke reprodukcije starozavjetnih proroka; lenta vremena;
zemljovid Perzijskog Carstva.
Hrvatski jezik: Lik u književnom djelu, Slijed događaja u pripovjednom
djelu. Glazbena kultura: psalmi u glazbenim ostvarenjima.
Kirov edikt, Samarijanci, hijerokracija, postanak sinagoga, Ivan Krstitielj.
Pronaći, pročitati i analizirati cjeloviti tekst koji govori o izbavljenju iz
ropstva i povratku u domovinu.
1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici, a za slabovidne tekst s
uvećanim tiskom.
2. Nastavne sadržaje približiti na razini informacije.
3. Naglasak na razumijevanju i korekciji izgovora ključnih pojmova.
4. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja.
5. Ne objašnjavati zemljopisne i povijesne pojmove. Zadržati se na ulozi
proroka.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. PROROCI – BOŽJI GLASNICI
4. Isus Krist – ispunjenje proročanstava
protoevanđelje, Mesija, Davidov potomak, novi Savez.
Isus - Spasitelj, prorok, Mesija, pravi Bog i pravi čovjek.
Znati prepoznati prvi navještaj Spasitelja (protoevanđelje) nakon grijeha
prvih ljudi; obrazložiti i opisati tvrdnju da su se u Isusu Kristu ispunila
sva starozavjetna proroštva; objasniti što znači da se novi i vječni Savez s
Bogom događa u Isusu Kristu.
Otkriti i prihvatiti Isusa Krista kao najvećeg od svih proroka, Mesiju,
Spasitelja i Otkupitelja; uočiti i doživjeti važnost vjere u Isusa Krista i u
njegovo spasenjsko i otkupiteljsko djelo.
Čitanje, stvaralačko pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova;
usporedno čitanje evanđeoskih izvješća s promatranjem i interpretacijom
sadržaja umjetničkih reprodukcija; meditacija o Kristovu liku uz
umjetničku reprodukciju i glazbu; zamišljeni intervju s Isusom; shematski
prikaz – odnos proroka SZ i Krista.
Umjetničke reprodukcije o Isusu Kristu.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr.
„Legenda o Juditi“, Z. Črnja: „Križ“; R. Kupareo: „Balada o Gospinim
pčelama“; S. Lagerlof: „Sveta noć“…) i kroz medijsku kulturu obraditi i
istaknuti navedene vrijednosti. Likovna i glazbena kultura: navedenu
temu produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene
kulture kroz posebnost njihovih područja rada.
Pomazanik, Emanuel, Jaganjac Božji, „izdanak“ Davidove kraljevske
loze.
Pročitati i usporediti starozavjetni tekst (Iz 61, 1-3) s novozavjetnim
tekstom (Lk 4, 16-30) koji govore o navještaju i dolasku Mesije.
1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici, a za slabovidne tekst s
uvećanim tiskom.
2. Više vremena posvetiti razumijevanju ključnih pojmova, a sadržaje
odgojno-obrazovnih postignuća prilagoditi.
3. Više vremena posvetiti razumijevanju ključnih pojmova, a sadržaje
odgojno-obrazovnih postignuća prilagoditi.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
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5. Sadržajna prilagodba. Voditi učenike pitanjima.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. DA SVI BUDU JEDNO
1. Isusova želja i molitva za jedinstvom
jedna, sveta, katolička i apostolska Crkva.
Krist – Crkva; veliki raskol 1054; Reformacija; novo lice Crkve u XX
stoljeću.
Protumačiti tekst Isusove velikosvećeničke molitve za jedinstvo svojih
učenika; uočiti da je Isus želio jednu Crkvu; obrazložiti značenje četiriju
oznaka Kristove Crkve; prepoznati i objasniti unutarnje i vanjske kriterije
jedinstva Crkve.
Razvijati odnos poštovanja i tolerancije prema drugim kršćanskim
vjeroispovijestima; uvidjeti važnost molitvu za jedinstvo svih kršćana.
Interpretativno čitanje, analiza i interpretacija biblijskoga teksta u
poveznici s fotografijom; izlaganje i tumačenje povijesne i eshatološke
zadaće Crkve u povijesti koju vodi Duh Sveti; pripovijedanje povijesnih
događaja i činjenica iz crkvene povijesti od najranijih vremena do danas;
shematski prikaz glavnih podjela unutar Crkve; pisanje molitve za
jedinstvo svih kršćana.
Umjetnička reprodukcija; El Greco, „Krist na Maslinskoj gori; grafički
prikaz glavnih pravaca kršćanstva
Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim jezikom, likovnom i
glazbenom kulturom su brojne i ostvarive, a njihovo kvalitetno
ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja. Ova
nastavna tema je poseban izazov za suradnju učitelja različitih vjerskih
pripadnosti kao i vjeroučitelja različitih konfesija u Hrvatskoj.
velika shizma, istočno pravoslavlje, rimokatolici, protestanti.
Tjedan molitve za jedinstvo kršćana.
1. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.
2. Dodatno pojasniti nepoznate riječi i pojmove.
3. Nema posebnosti.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Naglasiti bitno i omogućiti učeniku prepoznavanje, a ne reprodukciju
tih sadržaja.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. DA SVI BUDU JEDNO
2. Kršćani na drugi način
Pravoslavna Crkva, grkokatolici, protestantizam, luterani, kalvinisti,
anglikanci.
Istočni raskol 1054; rascjep u 16. stoljeću – reformacija; ekumenizam.
Usvojiti nove pojmove, razumjeti ih i koristiti; protumačiti posebnosti
Pravoslavne crkve, crkvenu strukturu i navesti ono što nam je zajedničko;
objasniti nastanak grkokatolika i prepoznati mogućnost jedinstva Crkve u
raznolikosti; prepoznati i objasniti temeljne postavke protestantskog
nauka; imenovati važnije protestantske Crkve.
Uvidjeti važnost i potrebu odnosa poštovanja i tolerancije prema drugim
kršćanskim vjeroispovijestima i njihovim pripadnicima.
Pojedinačni i skupni rad s povijesnim kartama i tabelarni prikaz
katoličkih, pravoslavnih i protestantskih shvaćanja pojedinih razdoblja i
događaja crkvene povijesti; posjet pravoslavnoj ili protestantskoj crkvi,
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

predstavljanje pripadnika različite kršćanske vjeroispovijesti.
Dokumentarna fotografija pravoslavne crkve; ikona; ikonostas;
fotografija M. Luthera.
Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim jezikom, likovnom i
glazbenom kulturom su brojne i ostvarive, a njihovo kvalitetno
ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja. Ova
nastavna tema je poseban izazov za suradnju učitelja različitih vjerskih
pripadnosti kao i vjeroučitelja različitih konfesija u Hrvatskoj.
autokefalne Crkve, patrijarhat, eparhija, episkop, ikona, ikonostas, pastor.
Grkokatolici u Hrvatskoj; Pravoslavna Crkva u Hrvatskoj; Protestantske
zajednice u Hrvatskoj.
1. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.
2. Konkretizirati nastavne sadržaje.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba. Naglasiti bitno.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. DA SVI BUDU JEDNO
3. Ekumenski pokret
ekumenizam, ekumenski pokret, jedinstvo kršćana.
Isusova velikosvećenička molitva; podjele među kršćanima; II Vatikanski
Koncil.
Objasniti početak i razvoj ekumenskog pokreta; prepoznati u
ekumenizmu jednu od najvažnijih zadaća Crkve; otkriti i prepoznati
načine ekumenskog zbližavanja podijeljenih Crkava; navesti najvažnije
ekumenske događaje.
Uočiti važnost razvijanja ekumenske svijesti i osobnog angažmana;
imenovati načine kako možemo promicati jedinstvo kršćana u osobnom
životu; moliti se za sjedinjenje svih Kristovih vjernika.
Vođeni razgovor o uzrocima i posljedicama netrpeljivosti i nepoštovanja
koje ponekad susrećemo među kršćanima; izrada logotipa ekumenizma;
demonstracija primjera kršćanske solidarnosti, poštovanja i zajedničkih
aktivnosti među kršćanskim konfesijama; pismeno izražavanje ili molitve
na temu jedinstva; projektna nastava (priprema zajedničkoga susreta
učenika u mjestima u kojima postoji više kršćanskih zajednica i
organizacija ekumenskoga molitvenog skupa).
Logotip ekumenizma; dokumentarna fotografija jednog ekumenskog
susreta.
Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim jezikom, likovnom i
glazbenom kulturom su brojne i ostvarive, a njihovo kvalitetno
ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja. Ova
nastavna tema je poseban izazov za suradnju učitelja različitih vjerskih
pripadnosti kao i vjeroučitelja različitih konfesija u Hrvatskoj.
papa Pavao VI, Unitatis redintegratio – koncilski dekret o ekumenizmu,
tjedan molitve za jedinstvo kršćana.
Pronaći, pročitati i analizirati neki od aktualnih ekumenskih susreta u
Hrvatskoj.
1. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagodbe nastavnih sadržaja.
3. Dodatno pojasniti nepoznate riječi i pojmove.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Naglasiti bitno, ne ići u širinu u obradi gradiva.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. POTREBA POMIRENJA I OPROŠTENJA
1. Iskustvo krivnje i grijeha
grijeh, istočni grijeh, glavni grijesi, osobni grijeh, laki i teški grijesi.
Grijeh je zlo; svi ljudi griješe; savjest nas prekorava zbog grijeha.
Protumačiti što je to grijeh; prepoznati da je svaki čovjek grješnik;
protumačiti što je to iskonski ili istočni grijeh; usporediti teške i lake
grijehe i odrediti razliku među njima; imenovati i obrazložiti sedam
glavnih grijeha; prepoznati i obrazložiti povezanost grijeha i naše slobode
(zlouporabe slobode).
Otkriti kako grijeh stvara osjećaj krivnje koje se moramo osloboditi;
uočiti da se grijehom čovjek udaljava od Boga; navesti i obrazložiti
posljedice grijeha u osobnom i društvenom životu.
Predstavljanje različitih vrsta ljudskog zla i grijeha pomoću
dokumentarne fotografije, novinskog izvješća, ljudskoga iskustva ili
filmskog isječaka te vođeni razgovor o tome; prikupljanje podataka,
stvaranje kataloga pitanja i problemske situacije; skupni rad na analizi i
interpretaciji odabranih biblijskih i drugih tekstova; izlaganje i razgovor;
igra uloga s naslovom: “I ja sam bio u masi koja je kamenovala...“ ili
“Zatajio sam te kad...“.
Umjetničke reprodukcije o istočnom grijehu.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. V.
Novak: „Iz velegradskog podzemlja“; S. S. Kranjčević: „Pogled“…) i
kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Načini
sporazumijevanja, B. Prosenjak: Divlji konj. Likovna kultura: biblijski
motivi u sakralnoj umjetnosti (npr. Michelangelova djela u Sikstinskoj
kapeli).
grješno stanje; misao, riječ, djelo ili propust protiv Božjeg zakona,
odgovornost za grijehe što ih drugi čine
Dublje analizirati i protumačiti jednu od pet ponuđenih definicija grijeha.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Nema posebnosti.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Prilagodba sadržaja i teksta.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. POTREBA POMIRENJA I OPROŠTENJA
2. Pomirenje s Bogom i s ljudima
savršeno i nesavršeno kajanje, odgovornost za vlastite čine, obraćenje,
sakrament ispovijedi ili pomirenja, pokora.
Sakrament ispovijedi; Božja ljubav prema grješnicima; nemogućnost
življenja bez opraštanja i pomirenja.
Otkriti važnost priznanja grijeha i obraćenja; razlikovati grijeh od
grješnika: Bog mrzi grijeh, a ljubi grješnika; spoznati kako obraćenje
započinje vlastitim kajanjem za grijehe; razlikovati savršeno i nesavršeno
kajanje; navesti i kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove koji
govore o čovjekovu pokajanju i obraćenju i Božjemu praštanju i
milosrđu.
Razvijati svijest odgovornosti za svoje loše postupke i grijehe; otkriti i
doživjeti veličinu i snagu Božjeg milosrđa u sakramentu sv. ispovijedi;
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5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

uočiti važnost pokore za vlastite grijehe; biti spreman drugima opraštati.
Igra asocijacija i nastaviti pričati priču s različitim završecima (dogodila
se prometna nesreća i vozač je pobjegao s mjesta nesreće...); analiza i
interpretacija biblijskoga teksta u poveznici s doktrinarnim izričajima;
scenski prikaz različitih biblijskih prizora susreta, opraštanja i radosti
pomirenja; izrada suvremenog ispita savjesti; organizirati pokorničko
bogoslužje pripremljeno kroz meditativnu glazbu i po mogućnosti
ponuditi ispovijed u župnoj zajednici.
Umjetnička reprokucija: Rembrandt van Rijn, „Povratak izgubljenog
sina“; dokumentarna fotografija o ispovijedi.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. V.
Novak: „Iz velegradskog podzemlja“; S. S. Kranjčević: „Pogled“, B.
Prosenjak: „Divlji konj…“) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti
navedene vrijednosti.
obraćenje srca, prihvaćanje odgovornosti, duhovni plodovi sakramenta
pomirenja
Pronaći i analizirati neki primjer obraćenja u Novom zavjetu.
1. Nema posebnosti.
2. Riječi objasniti uz mnogo više primjera.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. U tumačenju krenuti od jednostavnih učeniku poznatih izraza.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT
1. Pred tajnom smrti
smrt, ljudska bolest i patnja, bolesničko pomazanje, besmrtnost duše,
vjera u uskrsnuće.
Smrt je neminovna; ona je posljedica istočnog grijeha; Isus je bio
posebno pažljiv prema bolesnima; sakrament bolesničkog pomazanja.
Obrazložiti zbog čega ljudi vole život i zašto se boje smrti; shvatiti da je
smrt prijelaz iz zemaljskog života u vječni život; posvijestiti da je naša
duša besmrtna; prepoznati i obrazložiti kako čovjekova patnja ima smisla;
opisati, na temelju biblijskih tekstova, Isusov odnos prema bolesnicima;
obrazložiti smisao i značenja sakramenta bolesničkog pomazanja.
Probuditi i potaknuti brigu za bolesne; produbiti i osnažiti vjeru u vječni
život s Bogom.
Čitanje, pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova, promatranje i
analiza sadržaja umjetničkih reprodukcija, promjena perspektive
biblijskoga pripovijedanja; izlaganje i tumačenje pojmova „preminuće“,
popudbina, besmrtnost duše; izrada kolaža s izvještajima o smrti,
bolestima, umiranju, nasilju i katastrofama; analizira uzroka i posljedica
stradavanja i umiranja; razgovor s učenicima o osobnom iskustvu i
susretu sa smrću; pisanje kratkog eseja ili sažalnice.
Dokumentarne fotografije o ljudskoj patnji i bolesti; dokumentarna
fotografija o kršćanskom groblju.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. S.
Košutić: „Samo srca“; A. B. Šimić: „Molitva na putu“…) i kroz medijsku
kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Lik u književnom djelu,
Biografija, autobiografija, Socijalna tematika u pjesništvu i prozi, D.
Miloš: Bijeli klaun, D. Cesarić: Pjesme, D. Šimunović: Duga, B.
Prosenjak: Divlji konj. Likovna i glazbena kultura: ključne motive
navedene teme produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i
glazbene kulture kroz posebnost njihovih područja rada.
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8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet

„prijelaz“ ili „preminuće“, besmrtnost duše, popudbina.
Pronaći i analizirati neka iskustva, misli i svjedočanstva filozofa, teologa,
znanstvenika i književnika koji govore o smislu života, smrti i životu
nakon smrti.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Konkretizirati i vizualizirati neke ključne pojmove. Nemogućnost
korelacije s glazbenom kulturom.
3. Konkretizirati neke ključne pojmove s korekcijom govora.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Prilagodba sadržaja. Učenike voditi pitanjima pri zaključivanju.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT
2. O životu nakon smrti
raj, pakao, čistilište, posljednji sud, uskrsnuće tijela, život vječni.
Uskrsnuće; besmrtnost duše; život s Bogom; molitva za pokojne.
Navesti i protumačiti neke izabrane biblijske tekstove o životu nakon
smrti; usvojiti nove pojmove i ispravno ih protumačiti; uočiti mogućnost
vječne propasti ako se svjesno i slobodno odlučimo protiv Boga; dublje
razumjeti mogućnost čovjekova čišćenja pred Bogom nakon smrti; dublje
razumjeti vjeru da nas nakon smrti čeka konačni susret s Bogom i vječni
raj; ispravno protumačiti povezanost našega življenja na zemlji i vječnog
života.
Prepoznati važnost i potrebu molitve za sve pokojne; naslutiti važnost
kršćanske vjere u Božje milosrđe i uskrsnuće na vječni život.
Igra asocijacija s pribiranjem kataloga pitanja i stvaranjem problemske
situacije s temom života nakon smrti; rad u skupinama na rješavanju
problema analizom i interpretacijom biblijskih tekstova o smrti (SZ i NZ)
u poveznici s drugim poticajnim tekstovima i ilustracijama; tumačenje
ključnih pojmova; stvaranje kolaža na teme „smrt – život“, „tama –
svjetlo“, „žalost – radost“, „pakao – raj“; simboli pobjede, života i
spasenja: svijeća – simbol Krista, vječnosti; križ – simbol pobjede života
nad smrću; promatranje slike posljednjeg suda – razgovor i interpretacija
s pisanjem kratkog eseja o vjeri u uskrsnuće tijela i vječni život.
Umjetnička reprodukcija: Michelangelo, „Posljednji sud“
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. S.
Košutić: „Samo srca“; A. B. Šimić: „Molitva na putu…“) i kroz medijsku
kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. D. Miloš: Bijeli klaun,
D. Šimunović: Duga, B. Prosenjak: Divlji konj, V. Novak: Iz
velegradskog podzemlja. Likovna kultura: npr. Michelangelo: „Posljednji
sud“.
Klinička smrt, posebni sud, stanje vječnog života s Bogom, stanje vječne
odijeljenosti od Boga, drugi Kristov dolazak – paruzija.
Pročitati i analizirati neka iskustva kliničke smrti.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Nema posebnosti.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Prilagodba sadržaja. Učenike voditi pitanjima pri zaključivanju.
KATOLIČKI VJERONAUK
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Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu

8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT
3. Živimo u vjeri, nadi i ljubavi
krjepost, bogoslovne krjeposti, stožerne krjeposti, grijesi protiv krjeposti.
Prva Božja zapovijed poziva nas na vjeru, ufanje i ljubav.
Usvojiti i razumjeti ključne pojmove; obrazložiti što je krjepost i
krjepostan život; usporediti i uočiti razliku između stožernih i
bogoslovnih krjeposti; odrediti što je to vjera i na što nas vjera poziva;
odrediti u čemu se sastoji kršćanska nada; prepoznati ljubav kao temelj i
vrhunsko mjerilo kršćanskog života; imenovati i objasniti grijehe koji se
izravno protive vjeri, nadi i ljubavi.
Uočiti važnost i ljepotu krjeposnog života.
Izmjena iskustva o važnosti vjere u čovjekovom životu na temelju
vlastitih životnih spoznaja i iskustava s poticajnim naslovom: „Bez
povjerenja nije moguće živjeti“; izrada simbola pojedinih kreposti;
izlaganje, razgovor i tumačenje bitnih pojmova; analiza i interpretacija
Hvalospjeva ljubavi 1 Kor 13, 1-8; molitveni izričaj.
Dokumentarne fotografije: križ - simbol vjere, sidro – simbol nade, srce –
simbol ljubavi.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku i kroz
medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. D. Miloš:
Bijeli klaun, D. Cesarić: Pjesme, B. Prosenjak: Divlji konj. Likovna
kultura: npr. Michelangelo: „Pieta“.
razboritost, pravednost, jakost, umjerenost, čin vjere, čin ufanja, čin
ljubavi, očaj, preuzetnost.
Apostolsko vjerovanje, Očenaš i Dekalog kao izrazi vjere, nade i ljubavi.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Ključne pojmove iskustveno približiti.
3. Nema posebnosti.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Prilagodba sadržaja. Učenike voditi pitanjima pri zaključivanju.
KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
1. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, božićni
ciklus
Nazivi pojedinih blagdana i liturgijskih vremena.
Božićni ciklus – početak crkvene godine; osnovne liturgijske boje; dva
dijela vremena kroz godinu.
Imenovati i protumačiti značenje pojedinih blagdana i liturgijskih
vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za
život suvremenih kršćana.
Aktivno sudjelovati u slavljima liturgijske godine.
Izrada plakata crkvene godine s obilježenim blagdanima i liturgijskim
bojama; terenska nastava (posjet nekoj crkvi i upoznavanje liturgijskih
knjiga, odjeće i boja).
Prigodni liturgijski ili blagdanski panoi.
Hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura: kroz izvannastavne aktivnosti
obilježavanje kršćanskih blagdana kroz priredbe, recitale, igrokaze,
pjesme, izradu plakata, scensku koreografiju, panoe…
godina A, B, C, Advent, Božić, Bogojavljenje.
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9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Običaji i tradicije vezani uz liturgijsku godinu i pojedine blagdane.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme

KATOLIČKI VJERONAUK
8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
2. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, uskrsni
ciklus
Nazivi pojedinih blagdana i liturgijskih vremena.
Uskrsni ciklus sastoji se od korizme i uskrsnog vremena; osnovne
liturgijske boje; dva dijela vremena kroz godinu.
Imenovati i protumačiti značenje pojedinih blagdana i liturgijskih
vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za
život suvremenih kršćana.
Aktivno sudjelovati u slavljima liturgijske godine.

1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

1. Nema posebnosti.
2. Uvježbavanje pomoću didaktičkih igara.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Provjeriti učenikovo znanje te na to nadovezivati nove informacije.

Izrada plakata crkvene godine s obilježenim blagdanima i liturgijskim
bojama; posjet crkvi i upoznavanje liturgijskih knjiga, odjeće i boja;
proslava crkvenih blagdana kroz liturgiju godinu.
Prigodni liturgijski ili blagdanski panoi
Hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura: kroz izvannastavne aktivnosti
obilježavanje kršćanskih blagdana kroz priredbe, recitale, igrokaze,
pjesme, izradu plakata, scensku koreografiju, panoe…
godina A, B, C, Korizma, Pepelnica, Cvjetnica, Uskrs, Uzašašće, Duhovi,
Tijelovo
Običaji i tradicije vezani uz liturgijsku godinu i pojedine blagdane.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Nema posebnosti.
3. Nema posebnosti.
4. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja.
5. Provjeriti učenikovo znanje te na to nadovezivati nove informacije.

9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. UPOZNAJMO I IZGRAĐUJMO SVOJ ŽIVOT
1. Radost odrastanja
adolescencija, mladenačke krize, zrelost.
Tjelesne i duševne promjene u pubertetu; sukobi zbog razlika u
stajalištima i razmišljanja među generacijama.
Shvatiti i opisati vrijeme adolescencije kao važno prijelazno razdoblje u
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

cjelovitom sazrijevanju čovjeka; obrazložiti važnost skladnog
dozrijevanja u tjelesnom, emocionalnom, intelektualnom, društvenom i
duhovnom pogledu; imenovati i dublje shvatiti mladenačke krize kao
normalni put razvoja i kao vrijeme radosna odrastanja.
Prihvatiti sebe i druge ljude; spoznati važnost usklađivanja vlastitih
osjećaja s razumom; spoznati koliko je važan utjecaj Božje milosti u
vlastitom dozrijevanju.
Igra asocijacija i vođeni razgovor o neposrednim iskustvima i primjerima
iz svakodnevnog života učenika koji govore o dozrijevanju, odrastanju,
prihvaćanju sebe i drugih i o prihvaćanju vlastitih ograničenja; razgovor i
stvaralačko izražavanje na temelju poticajnih biblijskih i literarnih
tekstova te životnih svjedočanstva poznatih osoba; stvaralački rad s
fotografijama i filmskim prizorima o mladenačkim temama, njihova
interpretacija sa stvaranjem umnih mapa i kataloga pravila radosna
mladenačkoga odrastanja.
Simboličke fotografije s motivima iz prirode.
Hrvatski jezik: Pristup temi u književnom djelu, Dokumentarni film,
Razgovorni stil, Rasprava, S. Šesto: Debela, D. Šimunović: Alkar, W.
Shakespeare: Romeo i Julija, Dnevnik Ane Frank. Biologija: Od rođenja
do smrti; Začeće i razvitak djeteta prije rođenja; Odgovorno spolno
ponašanje.
intelektualni i društveni razvoj, emocionalno dozrijevanje, tjelesno
dozrijevanje, moralna zrelost
Analiza različitih informacija i poruka koje se danas mladima nude preko
različitih časopisa za mlade, knjiga, filmova i modernih glazbenih
trendova.
1. Nema posebnosti.
2. Potkrijepiti iskustveno i vizualno.
3. Potkrijepiti iskustveno.
4. Nema posebnosti.
5. Potaknuti učenike da razgovaraju o svojim osjećajima.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. UPOZNAJMO I IZGRAĐUJMO SVOJ ŽIVOT
2. Prijateljstvo i ljubav
prijateljstvo, ljudska spolnost, ljudska heteroseksualnost, zaljubljenost,
ljubav.
Vrijednost prijateljstva; zapovijedi koje nas pozivaju na spolnu čistoću;
različiti načini kršenja i povrede Božje zamisli o ljudskoj spolnosti.
Obrazložiti vrijednost prijateljstva; obrazložiti obilježja pravog
prijateljstva; prepoznati i obrazložiti kako je čovjek pozvan shvaćati i
živjeti svoju spolnost i seksualnost u službi istinske ljubavi i života;
prepoznati i protumačiti važnost ljubavi kao norme ljudske spolnosti i
odnosa među spolovima; prepoznati i navesti bitne razlike između
zaljubljenosti i ljubavi.
Graditi sposobnost izražavanja i pokazivanja zahvalnost na daru
prijateljstva; uočiti važnost odgoja vlastite spolnosti; zauzimati se za
razvoj zajedništva, istinskoga prijateljstva i ljubavi.
Razgovor o primjerima iz neposrednog učeničkog iskustva koji govore o
zajedništvu i prijateljstvu, ljubavi ali i o konfliktnim situacijama osobito
u doba mladenačkog odrastanja; vježbe uživljavanja: unutarnji duševni
doživljaji potisnutosti iz zajednice, izoliranosti, sukoba s prijateljima, s
mladićem ili djevojkom, s roditeljima; razgovor i analiza primjera koji
govore o odnosu mladih prema ljubavi i spolnosti u raznim časopisima za
mladež; kritičko čitanje, analiza i interpretacija biblijskih, doktrinarnih i
drugih tekstova o kršćanskom shvaćanju prijateljstva i ljubavi te razgovor
ili diskusija (parlaonica) na tu temu; pojašnjavanje najvažnijih činjenica s
kršćanskoga stajališta; pisanje eseja ili pjesme; izrada vrijednosne mape.
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s

Simboličke fotografije s motivima iz prirode.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. S.
Škrinjarić: „U gajbi“, „Ulica predaka“; J. Kaštelan: „Volio bih da me
voliš“; H. Džubran: „O prijateljstvu“, W. Shakespeare: „Romeo i Julia“;
A. G. Matoš: „Djevojčici mjesto igračke“…) i kroz medijsku kulturu
obraditi i istaknuti navedene vrijednosti (npr. R. Sremec: „Zelena ljubav“,
„Romeo i Julija“…) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene
vrijednosti. Pismo, Rasprava, Razgovorni stil, Dokumentarni film, S.
Šesto: Debela, D. Tadijanović: Srebrne svirale. Biologija: Od rođenja do
smrti; Začeće i razvitak djeteta prije rođenja; Odgovorno spolno
ponašanje.
homoseksualnost, eros, filia, agape, caritas.
Analiza biblijskog teksta koji govori o prijateljstvu (Sir 6, 5-17); izvatci
iz kršćanskih knjižica za mlade koji govore o ljubavi i spolnosti.
1. Nema posebnosti.
2. Prilagoditi sadržaje i opetovano obrazlagati neke ključne pojmove.
3. Riječi prikazati na mnogo više primjera.
4. Nema posebnosti.
5. Omogućiti učenicima iskustveno izražavanje.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
I. UPOZNAJMO I IZGRAĐUJMO SVOJ ŽIVOT
3. Brak i celibat – oblici kršćanskog života
sakrament ženidbe, brak, obitelj, celibat, duhovno zvanje.
Brak kao Božanska ustanova – knjiga Postanka; Isus Krist – sakramenti
(sveti red i ženidba).
Navesti i protumačiti vrjednote braka i bračne ljubavi; navesti i objasniti
osnovna obilježja kršćanskog braka; odrediti bitne dimenzije braka koje
se očituju u međusobnoj ljubavi i rađanju djece; imenovati i kritički
protumačiti poteškoće suvremenog braka; imenovati i protumačiti
vrijednost svećeničkog poziva i života u celibatu i čistoći.
Promicati vrjednote braka i svećeničkog poziva; poštivati osobni izbor
svakog čovjeka.
Priopćenje i interpretacija informacija i iskustava o životu u braku i
obitelji na temelju mele ankete koju su učenici proveli u svojoj sredini;
pismeno izražavanje (npr. Promatrajući brak mojih roditelja mislim...; Po
gradu često susrećem svećenike i časne sestre. Njihov život po mom
mišljenju je...) razgovor o cjelovitom značenju i odnosu pojmova
„ljubav“ i „seks“ i prosudba grješnih oblika seksualnosti; kritičko čitanje,
analiza i interpretacija 1Kor 13, 1-13 u povezanosti s naukom Crkve i
drugim poticajnim izričajima; izrada kolaža.
Dokumentarne fotografije iz obiteljskog i svećeničkog života
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku i kroz
medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Životopis,
Novela, Problemski članak, Dokumentarni film, I.G. Kovačić:
Pripovijetke, S. Kolar: Breza, E. Kishon: Kod kuće je najgore. Likovna i
glazbena kultura: Ključne motive navedene teme produbiti u suradnji s
predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture kroz posebnost njihovih
područja rada.
Zaljubljenost, ciljevi braka, djevičanstvo, redovnički zavjeti.
Izvadci iz kršćanskih knjižica za mlade koji govore o vrijednosti braka,
obitelji i duhovnog poziva.
1. Nema posebnosti.
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posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

2. Individualna pomoć na jasnim i jednostavnim primjerima.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Sadržajna prilagodba. Susret sa svećenikom i bračnim parom.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. ČOVJEKOVO TRAGANJE ZA ŽIVIM BOGOM
1. Svaki čovjek traži Boga
religioznost, religija, vjera, praznovjerje, magija.
Prirodna usmjerenost čovjeka Bogu; politeističke i monoteistčke religije;
razvoj religije.
Obrazložiti da je čovjek po svojoj naravi religiozno biće; navesti razliku
između religioznosti, religije i vjere; usporediti i ispravno razlikovati
pravu religioznost od krivih oblika religioznosti; prepoznati i protumačiti
najčešća kriva shvaćanja Boga danas; izdvojiti i objasniti opasnosti
praznovjerje i magije.
Graditi sposobnost suočavanja s religioznim pitanjima u osobnom i
javnom životu i otvoriti se Bogu koji je temelj svega života.
Poticajnim pitanjima i razgovorom povezati teme o čovjekovoj
religioznosti i traženju Boga sa stečenim iskustvom učenika na
vjeronauku, ali i u drugim predmetima, osobito u književnosti i povijesti;
izdvajanje kataloga pitanja i stvaranje problemskih situacija tražeći
odgovor u pojedinačnom i skupnom radu učenika s biblijskim i drugim
tekstovima te fotografijama koje prikazuju religiozna ponašanja i običaje
u različitim kulturama i vremenima; tumačenje pojmova vjera,
religioznost, religija; stvaralačko izražavanje na temu: „Za sebe si nas
Bože stvorio...“.
Simboličke fotografije s motivima iz prirode.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. A.
B. Šimić: „Opomena“, „Nađeni Bog“; R. Bach: „Galeb Jonathan
Livingston“; N. Šop: „Isus u posjetu kod nas“; A. Dedić: „Brod s mojim
imenom“…) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene
vrijednosti. Problemski članak, Rasprava, Pismo, I. G. Kovačić:
Pripovijetke, S. Kolar: Breza, E. Kishon: Kod kuće je najgore, E.
Hemingway: Starac i more, P. Budak: Mećava.
zajednička obilježja religija, Božja Objava, krive slike o Bogu.
Pronaći i usporediti jedan književnoumjetnički tekst koji govori o
religioznosti i jedan koji govori o vjeri.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Prilagoditi nastavne sadržaje i opetovano provjeravati razumijevanje
ključnih pojmova.
3. Potpitanjima poticati samostalno izražavanje.
4. Nema posebnosti.
5. Sadržajna prilagodba. Naglasak staviti na traženju Boga u različitim
religijama.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. ČOVJEKOVO TRAGANJE ZA ŽIVIM BOGOM
2. Ateizam i vjerska ravnodušnost
ateizam, vjerska ravnodušnost, praktični ateizam.
Vjera, religija, religioznost.
Razlikovati teorijski i praktični ateizam; prepoznati i protumačiti
suvremene oblike ateizma koji pokušavaju istisnuti Boga iz života; dobro
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim

upoznati i jasno iznositi svoje argumente o ateizmu.
Uočiti i objasniti važnost kršćanskog svjedočenja nasuprot suvremenih
oblika ateizma; usvajati stav tolerancije prema onima koji ne vjeruju.
Izlaganje i vođeni razgovor na temu ateizma – pojava, uzroci, način
razmišljanja, argumenti, zablude, dijalog s ateistima; prikupljanje,
razmatranje i analiza materijala iz literature, časopisa na temu „vjera –
nevjera“, „ateizam – vjerska ravnodušnost“; izrada kolaža.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku i kroz
medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Povijest:
povijesni oblici ateizma, nacizam, fašizam, komunizam.
humanizam bez Boga, čovjek kao „malo božanstvo“.
Poruke, način života i djelovanja nekih istaknutih osoba koje nisu
vjerovale u Boga.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Prilagoditi nastavne sadržaje i opetovano provjeravati razumijevanje
ključnih pojmova.
3. Potpitanjima poticati samostalno izražavanje.
4. Nema posebnosti.
5. Iz vlastitog iskustva uočiti ljude koji ne vjeruju u Boga. Razvijati
razumijevanje i prihvaćanje.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
II. ČOVJEKOVO TRAGANJE ZA ŽIVIM BOGOM
3. Traženje Boga u novim religioznim pokretima
sekta/sljedba, religiozni pokret, reinkarnacija, yoga, New Age.
Sekte i religiozni pokreti koje najčešće susrećemo.
Usvojiti i razumjeti ključne pojmove; usporediti i navesti razliku između
sekti i religioznih pokreta; navesti i opisati neke kršćanske i nekršćanske
sekte i religiozne pokrete; imenovati različite oblike religioznog
ponašanja; opisati neka važnija učenje u suvremenim religioznim
pokretima (reinkarnacija, yoga, meditacija, okultizam, ezoterija); kratko
opisati temeljne odrednice New Age-a.
Obrazložiti važnost izgradnje osobnog vjerskog svjetonazora i
kršćanskog stava vjere.
Pribiranje iskustava i spoznaja te stvaranje problemske situacije, izlaganje
i vođeni razgovor na temu sekti; analiza i prosudba životnih prilika i
okolnosti koje čine „pogodno tlo“ za rađanje sekti i okultističkih skupina,
ponude različitih životnih filozofija, oblici organiziranja, rituali, zahtjevi i
zablude, opasnosti i pogubnosti sekti; analiza i interpretacija učenja
Katoličke crkve o sektama – Katekizam Katoličke crkve; analiza i
interpretacija sekti s drugim odabranim tekstovima iz drugih religija,
filmovi, pisanje eseja na temu: „Moja vjera u svjetlu Isusove poruke“.
Dokumentarne fotografije iz života religioznih pokreta i sekti.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku i kroz
medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Problemski
članak, Rasprava, Osvrt ili prikaz, Stilska izražajna sredstva : simbol i
alegorija.
hinduizam i budizam, Hare Krišna, panteizam, meditacija, scijentologija,
sinkretizam, Jehovini svjedoci, mormoni.
Religiozni pokreti i sekte u Hrvatskoj.
1. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo, odnosno predodžba (reinkarnacija,
yoga…).
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potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija

7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

2. Nastavne sadržaje približiti na razini informacije i razumijevanja.
3. Naglasak na razumijevanju ključnih pojmova i korekciji izgovora.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE
1. Biblijska i današnja slika svijeta
Objava, postanak svijeta, Bog Stvoritelj, evolucija.
Bog – Stvoritelj svijeta; knjiga Postanka – stvaranje svijeta; teorija
velikog praska (Big Bang).
Razlikovati naravnu i nadnaravnu objave; kratko protumačiti značenje
biblijskog govora o stvaranju svijeta; navesti i kratko protumačiti
izabrane biblijske tekstove o stvaranju svijeta; objasniti odnos biblijske i
znanstvene slike svijeta.
Spremnost i sposobnost izricanja osjećaj divljenja, zahvalnosti i molitve
za čudesni stvoreni svijet; uočiti, obrazložiti i prihvatiti svijest o
čovjekovoj odgovornost za stvoreni svijet i njegovu izgradnju.
Evokativni razgovor o spoznajama i iskustvima učenika o postanku
svijeta stečenima na vjeronauka korelacijski povezanom s drugim
predmetima; vjeroučiteljevo pripovijedanje, izlaganje i tumačenje
biblijskog teksta, bitnih pojmova i govora o stvaranju svijeta i čovjeka;
analiza, interpretacija i usporedni govor tekstova iz Postanka s
ponuđenim znanstvenim spoznajama i slikovnim prikazima današnjega
vremena; promatranje i analiza likovnog govora (Biblija u umjetnosti).
Simboličke fotografije s motivima iz prirode i dokumentarne fotografije o
svemiru; obrazovne emisije za djecu o znanstvenim postignućima
istraživanja prirode i svemira; umjetničke reprodukcije o stvaranju
svijeta.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. F.
Mažuranić: „Svemir“, G. Krklec: „Srebrna cesta“, M. Dizdar: „Modra
rijeka“…) i izborom filmova kroz medijsku kulturu. Likovna kultura:
Biblija u umjetnosti (primjeri likovno-umjetničkih djela). Biologija:
Podrijetlo čovjeka.
naravna i nadnaravna objava, staroistočnjačka slika svijeta, vjera i
znanost, Post .
Izabrani tekstovi iz knjiga (Ž. Kustić, „Priroda govori o Bogu“ i B.
Vuleta, „Taj divni Božji svijet“)
1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici, a za slabovidne tekst s
uvećanim tiskom.
2. Pojačana vizualizacija i usmene jezične vježbe.
3. Ponuditi učeniku jednostavne tekstove.
4. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja.
5. Koristiti razne vrste katehetskih pomagala.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE
2. Čovjek je slika Božja
stvaranje čovjeka, čovjek slika Božja, dostojanstvo čovjeka, jednakost
muškarca i žene.
Čovjek je kruna stvaranja; čovjek je stvoren kao muško i žensko; Adam i
Eva.
Kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove o stvaranju čovjeka;
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se

objasniti značenje i poruku biblijskog govora o stvaranju čovjeka; uočiti
zašto je čovjek kruna Božjeg stvaranja; otkriti ljepotu i dostojanstvo
čovjeka kao slike Božje; obrazložiti različitost i jednakost dostojanstva
muškarca i žene.
Različitim oblicima stvaralačkog izražavanja izraziti zahvalnost i radost
na darovanom životu.
Igra asocijacija, kritičko čitanje i interpretacija biblijskih i drugih
tekstova u povezanosti s promatranjem i interpretacijom fotografija
(reprodukcija), identifikacijski i vođeni razgovor, izdvajanje i tumačenje
bitnih pojmova; dramatizacija teksta; pismeno i likovno izražavanje na
temu: „Čovjek slika Božja“.
Umjetničke reprodukcije o biblijskom stvaranju čovjeka.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. F.
Mažuranić: „Svemir“, G. Krklec: „Srebrna cesta“, M. Dizdar: „Modra
rijeka“…) i izborom filmova kroz medijsku kulturu. Problemski članak,
Rasprava, Osvrt ili prikaz, P. Budak: Mećava. Biologija: Podrijetlo
čovjeka.
Adam (muškarac), Eva (žena), Post. 2, svetost i nerazrješivost ženidbe.
Prednosti i opasnosti ljudske emancipacije.
1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici, a za slabovidne tekst s
uvećanim tiskom.
2. Prilagoditi nastavne sadržaje.
3. Čitati pred razredom tek nakon uvježbavanja i ako to učenik želi.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Omogućiti učeniku izražavanje radosti.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE
3. Grijeh kao zloporaba slobode
sloboda kao dar, istočni grijeh, oholost, zavist, bratoubojstvo.
Čovjek je slobodno biće; grijeh prvih ljudi-izgon iz raja; bolest, patnja i
smrt kao posljedica istočnog grijeha.
Kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove o grijehu prvih ljudi i
prvom bratoubojstvu; uvidjeti i ispravno protumačiti povezanost grijeha i
zloporabe ljudske slobode; prepoznati i objasniti da su oholost i zavist
glavni izvori čovjekova grijeha; spoznati da je grijeh protiv čovjeka
ujedno i grijeh protiv Boga.
Uočiti važnost krjeposti poniznosti; konkretnim gestama pokazivati
ljubav prema bližnjemu.
Vođeni razgovor na temu ljudske slobode i grijeha na temelju
svakodnevnog iskustva; čitanje, analiza i interpretacija grijeha oholosti i
zavisti u svjetlu biblijskih tekstova; promjena perspektive u biblijskom
pripovijedanju – npr. Kain pripovijeda iz svog viđenja o ubojstvu brata
Abela; skupni rad na temu čovjekove odgovornosti pred pitanjima
raskida prijateljstva i zajedništva s Bogom, pred slobodom izbora „za“ ili
„protiv“ Boga; izrada kolaža.
Umjetničke reprodukcije o istočnom grijehu, te Kajinu i Abelu.
Hrvatski jezik: Problemski članak, Rasprava, Dramske vrste, Novela, S.
Šesto: Debela. Povijest: Hrvatska i svijet na pragu trećeg tisućljeća
(istraživanje svemira, ljudska prava, genetika, kloniranje, ekologija).
Likovna kultura: Biblija u umjetnosti (npr. Michelangelo – Sikstinska
kapela).
istočni grijeh, kušnja, oholost, zavist.
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uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme

Pročitati i analizirati cjeloviti biblijski tekst o grijehu prvih ljudi (Post 3);
pročitati i analizirati cjeloviti biblijski tekst o Kajinu i Abelu (Post 4)
1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici, a za slabovidne tekst s
uvećanim tiskom.
2. Prilagodba odgojno-obrazovnih postignuća sukladna stupnju oštećenja.
3. Prilagodba biblijskog teksta i opetovana provjera razumijevanja
ključnih pojmova.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajna prilagodba i prilagodba teksta. Naglasiti bitno.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
III. TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE
4. Božja dobrota i ljubav prema grješnicima
potop, Savez s Noom, Kula Babilonska
Noa uzor pravednosti; Bog sklapa Savez sa ljudima, ljudska oholost koja
vodi u propast.
Znati protumačiti glavnu poruku izabranih biblijskih tekstova o općem
potopu i kuli babilonskoj; opisati značenje sklapanja Božjeg saveza s
Noom; protumačiti značenje i poruku o gradnji babilonske kule; na
temelju biblijskih tekstova uočiti i ispravno protumačiti kako je uspjeh
bez Boga osuđen na propast.
Prepoznavati i otkrivati Božju dobrotu koja nas poziva na miran, ispunjen
i sretan život na zemlji; postupno otkrivati da su nam život i svijet
darovani i da smo te darove pozvani dalje svjedočiti u susretu s ljudima.
Čitanje, analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova;
promatranje i interpretacija slike, crteža ili fotografije; prikupljanje
podataka i davanje naslova; katalog pitanja i vođeni razgovor o
prikupljenim podatcima; izlaganje; preoblikovanje biblijskoga tekst o
kuli babilonskoj iz perspektive današnjeg vremena i znakova ljudske
oholosti.
Umjetničke reprodukcije općeg potopa i Kule Babilonske.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku i kroz
medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Dramske vrste,
Osvrt ili prikaz, Stilska izražajna sredstva: simbol, alegorija. Likovna
kultura: Biblija u umjetnosti (npr. Michelangelo – Sikstinska kapela).
novi Adam, Noa – pralik Isusa Krista, Babel.
Pročitati i analizirati cjeloviti biblijski tekst o Noi i općem potopu (Post
6-9).
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Vizualizirati i približiti ključne pojmove pomoću audio-vizualnih
sredstava i slikovnica.
3. Sustavno provjeravati razumijevanje, prema potrebi dodatno objasniti
riječi i pojmove.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Pripovijedati biblijske tekstove. Omogućiti učenike razne oblike
kreativnog izražavanja.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA
1. Korijeni kršćanstva na hrvatskom prostoru
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1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se

kršćanstvo u Iliriku, kršćanski mučenici, Salona, Sirmij.
Širenje kršćanstva po Sredozemlju.
Opisati početke kršćanstva na hrvatskim prostorima; imenovati i objasniti
veličinu i vrijednost kulturno-povijesnih spomenika iz ranokršćanskog
vremena; imenovati i kratko opisati neke važnije kršćanske mučenike na
našim prostorima.
Imenovati i ispravno vrjednovati vrline svetih kršćanskih mučenika.
Izlaganje, pripovijedanje i tumačenje; prikazivanje i interpretacija
činjenica i događaja pomoću dokumenata, dokumentarne fotografije i
zemljovidnih karata; prikazivanje obrazovnog materijala o navedenom
vremenu; istraživački razgovor, pribiranje rezultata i izrada umne mape.
Dokumentarne fotografije ranokršćanskih lokaliteta i spomenika; slike
mučenika.
Hrvatski jezik: Osvrt ili prikaz, Dokumentarni film, Životopis. Likovna
kultura: Sakralna umjetnost (starokršćanski spomenici na hrvatskom
prostoru).
Ilirik, Metropolija, Splitski evangelijar.
Izabrati i prikazati život jednog mučenika iz prvih stoljeća na današnjim
hrvatskim prostorima; prikazati neki povijesni lokalitet ili spomenik iz
života Crkve na našim prostorima.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagoditi nastavne sadržaje upotrebom nastavnih listića, a neke
ključne pojmove dati samo informativno.
3. Ponuditi učeniku jednostavne tekstove.
4. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim
mogućnostima učenika (držač za olovku, fiksiranje papira na podlozi,
veći prostor za pisanje).
5. Ispripovjediti najvažnije, potkrijepiti vizualnim materijalima.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA
2. Pokrštenje Hrvata i ulazak u zajednicu kršćanskih naroda
Višeslavova krstionica, knez Branimir, papa Ivan VIII., sv. Ćiril i Metod,
glagoljica, glagoljski spomenici.
Vrijeme i neke osnovne podatke o dolasku Hrvata na ove prostore.
Objasniti postupnost pokrštavanja Hrvata od 7. do 9. stoljeća; opisati
ulogu kneza Branimira i pape Ivana IV. u pokrštavanju Hrvata; povezati
početke pismenosti u Hrvata sa Crkvom; opisati važnost glagoljice i
starohrvatskog jezika u bogoslužju; obrazložiti važnost i značaj narodnog
jezika u liturgiji.
Vrjednovati i izraziti stav poštovanja prema najstarijim spomenicima
vjere i kulture hrvatskog naroda; ispravno vrjednovati ulogu kršćanske
vjere koja je dala nemjerljiv doprinos u stvaranju samostalnosti Hrvatske
države; imenovati načine kako trebamo čuvati i promicati hrvatsku
kulturnu baštinu.
Istraživanje, pripovijedanje, izlaganje i razgovor među učenicima;
proučavanje spomeničke baštine i zemljovida s davanjem potrebnih
tumačenja; kritičko pojedinačno i skupno promatranje i analiza tekstova,
dokumenata i dokumentarnih crteža i fotografija; integrativno i
korelacijsko povezivanje tematike s temama iz povijesti; izrada
kronološke tablice i plakata.
Dokumentarne fotografije starohrvatskih spomenika i crkvi.
Hrvatski jezik: jezična baština u Hrvata (razvoj hrvatskog jezika od
Baščanske ploče do danas – najvažniji pisani spomenici).
Dualizam, crkveni sabori, papinski ljetopis, lekcionar, brevijar,
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uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

evanđelistar
Prikaz izabranih crkvenih lokaliteta ili spomenika.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA
3. Društveni i vjerski život Hrvata u srednjem vijeku
Zvonimirova zavjernica, bratovštine, hrvatske biskupije, starohrvatske
crkve, predziđe kršćanstva.
Uloga narodnih vladara u promicanju vjere i kulture u hrvatskom narodu.
Usvojiti i razumjeti ključne pojmove; kratko opisati glavne odrednice
društvenog i vjerskog života Hrvata u srednjem vijeku; imenovati
najstarije starohrvatske crkve; imenovati i kratko predstaviti
srednjovjekovne hrvatske biskupije kao središta crkvenog, društvenog i
kulturnog života; objasniti zašto se hrvatski narod smatra predziđem
kršćanstva.
Prepoznati i vrjednovati ulogu Crkve u obrani kršćanstva na hrvatskim
prostorima.
Istraživanje, analiza i interpretacija tekstova, dokumenata i drugih
materijala; pripovijedanje, izlaganje i tumačenje bitnih činjenica; pomoću
dokumentarnih crteža analizirati i prikazati djelovanje pojedinih
bratovština; izrada plakata; gledanje dokumentarnog filma ili obrazovne
emisije.
Dokumentarne fotografije srednjovjekovnih spomenika i crkvi; zemljovid
Hrvatskog kraljevstva za vrijeme turskih osvajanja.
Hrvatski jezik: jezična baština u Hrvata (razvoj hrvatskog jezika od
Baščanske ploče do danas – najvažniji pisani spomenici), zavičajni govor
i narječje prema književnome jeziku. Likovna kultura: Sakralna
umjetnost u hrvatskoj baštini.
staleška udruženja; „primas Dalmacije i cijele Hrvatske“; „porez u krvi“

2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu

1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala
(model Višeslavove krstionice, Baščenske ploče…).
2. Prilagođene nastavne sadržaje slikovno obogatiti, prepoznavati,
razlikovati i imenovati ključne pojmove.
3. Prilagoditi nastavne sadržaje.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Sadržajno prilagoditi.

9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Prikaz nastanka i razvoja moje biskupije; značajniji crkveno-kulturni
spomenici iz mog kraja.
1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni
materijal.
2. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije.
3. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA
4. Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva, kulture i znanosti
benediktinske škole, doprinos biskupa i svećenika, doprinos redovnika,
Hrvatski narodni preporod.
Svećenici i redovnici kao nositelji vjere, pismenosti i kulture.

2. Potrebno predznanje
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3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija

Opisati ulogu benediktinaca i benediktinskih samostana u razvoju
hrvatskoga školstva; imenovati te kratko opisati neke zaslužne pojedince
u Crkvi u izgradnji našeg naroda na duhovnom, prosvjetnom, kulturnom,
gospodarskom i političkom području života A. Kažotić, R. Bošković, A.
Kačić-Miošić, B. Kašić, J. J. Strossmayer); navesti i kratko opisati
nekoliko značajnijih redovničkih zajednica i njihovo kulturno djelovanje;
prepoznati ulogu Crkve i istaknutih crkvenih ljudi u vrijeme Hrvatskog
narodnog preporoda.
Ispravno vrjednovati i cijeniti doprinos Crkve u razvoju školstva, kulture
i znanosti; navesti načine kako mi možemo aktivno sudjelovati u razvoju
i napretku našeg društva danas.
Istraživanje, analiza i interpretacija dokumenata i tekstova o doprinosu
pojedinih biskupa, svećenika i redovnika na kulturnom, znanstvenom i
socijalnom polju; izrada kronoloških tablica; tabelarno prikazivanje
socijalnih i kulturnih elemenata koje su dale pojedine redovničke
zajednice; terenska i projektna nastava (korelacijska projektna priprema
posjeta samostanskoj ili biskupijskoj knjižnici, arhivu, muzeju...); izrada
panoa.
Slike istaknutih crkvenih osoba
Hrvatski jezik: izborom iz narodne književnosti, u dogovoru s
predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku. Osvrt ili prikaz,
Dokumentarni film, Književna baština, Životopis. Glazbena kultura:
upoznavanje glazbenih stilova i slušanje skladbi iz razdoblja srednjeg
vijeka, renesanse, baroka, klasicizma, romantizma i XX. stoljeća te
upoznavanje s glazbenom baštinom Hrvatske (Lukačić, Lisinski, Zajc,
Gotovac, Tijardović…). Tehnički odgoj i fizika: Faust Vrančić, Ruđer
Bošković.
don Frane Bulić, knjižnica dubrovačkih dominikanaca, prvo sveučilište u
Hrvatskoj, Prva hrvatska gramatika, HAZU, Maksimilijan Vrhovac,
zagrebačka nadbiskupija
Prikaz i doprinos jedne od znamenitih crkvenih osoba Crkve u Hrvata na
području školstva, kulture i znanosti.
1. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.
2. Prilagodba tekstova.
3. Raditi na jednostavnim rečenicama.
4. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala.
5. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA
5. Crkva u Hrvata za vrijeme svjetskih ratova i poraća
Hrvatski katolički pokret, Ivan Merz, nacizam, komunizam, Alojzije
Stepinac.
Stradanja Crkve u XX stoljeću.
Opisati društveno-političke prilike XIX. I XX. Stoljeća i ulogu Hrvatskog
katoličkog pokreta (I. Merz); navesti i opisati oblike stradanja Crkve u
Hrvata za vrijeme bezbožnih totalitarističkih sustava (nacizam i
komunizam); ispravno vrjednovati ulogu bl. Alojzija Stepinca u obrani
Crkve za vrijeme i poslije II. Svjetskog rata; uočiti potrebu te navesti
načine kako se valja boriti protiv svakog oblika jednoumlja.
Uočiti važnost i potrebu njegovanja tolerancije, dijaloga i međusobnog
uvažavanja; jasno iznijeti što možemo naučiti i primijeniti u vlastitome
životu od velikih hrvatskih svetaca i mučenika.
Zajedničko stvaralačko istraživanje dokumentarne građe i priloga o
doprinosu pojedinih hrvatskih crkvenih velikana duhovnom i kulturnom
životu naroda; pripovijedanje, izlaganje i tumačenje važnijih činjenica;
dokumentarni filmovi; izrada umne mape, plakata ili panoa.
Zemljovid Kraljevine SHS; slike istaknutih crkvenih osoba.
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7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

Hrvatski jezik: Životopis, Dokumentarni film, Dramske vrste, Rasprava,
Pismo, Osvrt ili prikaz. Povijest: Hrvatska u prvoj Jugoslaviji; Drugi
svjetski rat; Hrvatska u drugoj Jugoslaviji i slom komunističkih sustava.
Totalitarizam, hrvatski katolički pokret, Domagoj, Hrvatski orlovski
savez.
Primjeri stradanja crkvenih ljudi iz moga kraja.
1. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku.
2. Razumijevanje ključnih pojmova i nekih nastavnih sadržaja samo na
razini informacije.
3. Raditi na jednostavnim rečenicama.
4. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala.
5. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IV. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA
6. Katolička Crkva u Hrvata danas
Domovinski rat i samostalnost Hrvatske, hrvatske nad/biskupije, Ivan
Pavao II i Hrvati, Crkva u BiH, Crkva u hrvatskoj dijaspori.
Organizacija Crkve danas; stradanja u domovinskom ratu.
Kratko opisati stradanja hrvatskog naroda za vrijeme velikosrpske
agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu; opisati ulogu Crkve u brizi
za svoje članove u domovini i inozemstvu; prepoznati i opisati crkvenu
organizaciju u Hrvatskoj i BiH danas; protumačiti ulogu pape Ivana Pavla
II. u odnosu prema hrvatskom narodu i Crkvi u Hrvata.
Sposobnost argumentacije o potrebi i važnosti aktivne uloge i poslanja
vjernika u društvu i u Crkvi; navesti različite oblike zajedništva između
iseljene i domovinske Hrvatske.
Razgovor o spoznajama stečenim o svom užem prostoru i svojoj
biskupiji; upoznavanje povijesti svoje biskupije na temelju važnijih
dokumenata, dokumentarne fotografije; objasniti ulogu Ivana Pavla II u
stvaranju samostalne Hrvatske; pokazati na karti svijeta rasprostranjenost
Hrvata po čitavom svijetu i uputiti kako im Crkva u Hrvata pruža
pastoralnu skrb, i duhovnu i kulturnu; izrada umne mape.
Dokumentarne fotografije iz Domovinskog rata; dokumentarne
fotografije iz današnjeg života Crkve u Hrvata.
Hrvatski jezik: Životopis, Dokumentarni film. Povijest: Postanak i razvoj
samostalne Hrvatske države. Geografija: Veličina, granice i oblik
teritorija Hrvatske; Stanovništvo – broj i razmještaj.
demokracija, tolerancija, dušobrižništvo, iseljeništvo.
Prikaz vlastite nad/biskupije.
1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku.
2. Sadržaje dodatno vizualizirati.
3. Dodatno raditi na proširivanju rječnika.
4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u
bilježnicu.
5. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. U ISUSU KRISTU UPOZNAJEMO PRAVOGA BOGA
1. Prošao je zemljom čineći dobro
Isusovo propovijedanje, Isusov odnos prema ljudima, Isusov odnos
prema grješnicima i najpotrebnijima, Isusov odnos prema Zakonu.
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2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Život i djelo Isusa Krista.
Opisati temeljne sadržaje Isusova propovijedanja; prepoznati i objasniti
Isusov stav bezuvjetnog prihvaćanja svih ljudi, osobito djece, žena,
grješnika i najpotrebnijih; kratko protumačiti neke izabrane novozavjetne
tekstove koji govore o Isusovu odnosu prema ljudima; protumačiti Isusov
odnos prema Zakonu.
Uočiti i protumačiti važnost zauzimanja vlastitoga odgovornog stava u
odnosu na Isusa i njegovu poruku; ispravno vrjednovati važnost osobnog
stava vjere; iznijeti argumente o potrebi prihvaćanja, poštivanja i
uvažavanja svakog čovjeka po uzoru na Isusa Krista.
Čitanje, analiza i interpretacija izabranih biblijskih tekstova u povezanosti
s pripadnim crtežima i fotografijama; igra uživljavanja u pojedine
biblijske likove; personalizacija, analogiziranje i aktualizacija biblijskih
tekstova; zamišljeni intervju sa Kristom ili nekim biblijskim likom;
uživljavanje u ulogu (Ja „Grešnica“, ja „Izgubljeni sin“...).
Umjetničke reprodukcije o Isusovu životu i propovijedanju.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnih tekstova, u dogovoru s
predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (V. Car Emin: «Mali
Učkarić»…).
saduceji, farizeji, leviti, pismoznanci.
Lik Isusa Krista u kulturi, umjetnosti i književnosti.
1. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo.
2. Potkrijepiti audio-vizualnim sredstvima i slikovnicama.
3. Potkrijepiti audio-vizualnim sredstvima i slikovnicama.
4. Dati prednost usmenom izražavanju.
5. Sadržajno prilagoditi. Koristiti potkrjepljenja.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. U ISUSU KRISTU UPOZNAJEMO PRAVOGA BOGA
2. Ljubio nas je do kraja
Posljednja večera, Isusova muka, smrt i uskrsnuće.
Isusova žrtva za spas čovječanstva.
Obrazložiti otajstvo Isusove muke, smrti i uskrsnuća; postupno otkrivati
smisao Isusova potpunog predanja radi čovjeka i njegova spasenja;
prepoznati povezanost žrtve i ljubavi; obrazložiti Isusovo uskrsnuće kao
pobjedu života nad smrću.
Posvijestiti i doživjeti da ja Uskrsli Krist prisutan i danas među nama;
uočiti i protumačiti potrebu stalnog produbljivanja vjere u uskrsnuće i
vječni život.
Razgovor o stečenim spoznajama, čitanje, analiza i interpretacija
biblijskih i literarnih tekstova, promatranje i interpretacija slike, crteža ili
fotografije, prikupljanje podataka i davanje naslova, katalog pitanja,
vođeni razgovor o prikupljenim podatcima, izlaganje, pismeno
izražavanje na temu: „Ljubi nas je do kraja“.
Umjetničke reprodukcije o Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnih tekstova, u dogovoru s
predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. S. MiovićKočan: „Na Cvjetnicu“, A. B. Šimić: „Raspeće“…).
Pashalni misterij; Vazmeno otajstvo.
Isusova muka, smrt i uskrsnuće u kulturi, umjetnosti i književnosti.
1. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku.
2. Potkrijepiti specifičnim katehetskim pomagalima.
3. Nema posebnosti.
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4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Tekstove prilagoditi učenikovim sposobnostima.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
V. U ISUSU KRISTU UPOZNAJEMO PRAVOGA BOGA
3. Tko je Isus Krist?
Pravi Bog, pravi čovjek, Učitelj, Spasitelj, Otkupitelj.
Život i djelo Isusa Krista.
Prepoznati u Isusu Kristu pravog Boga i pravog čovjeka; uočiti i
protumačiti potrebnu stalnog produbljivanja i pročišćavanja vlastite slike
o Isusu.
Uočiti potrebu izgradnje dosljednog života u skladu s vjerom u Isusa
Krista; jasno iznijeti vlastite stavove u odnosu na Isusa Krista.
Čitanje, slušanje, pripovijedanje i interpretacija biblijskih i literarnih
tekstova; pojedinačni i skupni rad s tekstovima i fotografijama u analizi,
interpretaciji i tumačenju pojedinih izričaja kršćanske vjere u Krista:
pravi Bog, pravi čovjek, Spasitelj, Otkupitelj; igra uloga i dramatizacija
teksta, pisanje dijaloga ili pisma Kristu; pisanje eseja na temu: „A ti, što
ti kažeš, tko sam ja?
Film o Isusu Kristu; Umjetničke reprodukcije o Isusu Kristu.
Glazbena kultura: Slušanje i upoznavanje glazbe (npr. musical A. L.
Webber: „Jesus Christ Superstar“; oratorij G. F. Händel „Mesija:
Aleluja“).
Bogočovjek, utjelovljenje – inkarnacija.
Analiza dijela Apostolskog ili Nicejsko-carigradskog vjerovanja o Isusu
Kristu.
1. Dati prednost usmenom izražavanju.
2. Nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom. Dodatno raditi na
proširivanju rječnika.
3. Pomoć pri iznošenju vlastitih stavova.
4. Nema posebnosti.
5. Tekstove prilagoditi učenikovim sposobnostima.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. POTVRDA – SNAGA KRŠĆANSKOG POSLANJA
1. U potvrdi primamo Duha Svetoga
potvrda krštenja, sedam darova Duha Svetoga, kršćanska zrelost,
sakrament potvrde.
Pedesetnica; sakramenat potvrde – primanje Duha Svetoga.
Objasniti da po sakramentu potvrde osobno potvrđujemo vjeru koju smo
primili na krštenju; protumačiti sakrament potvrde kao dar Duha Svetoga;
nabrojiti darove Duha Svetoga; protumačiti njihovo značenje za zrelo i
odgovorno življenje kršćanske vjere; objasniti važnost dobre priprave za
primanje sakramenta potvrde; opisati obred i učinke sakramenta potvrde.
Otkriti i doživjeti prisutnost i djelovanje Duha Svetoga u našem životu;
navesti i objasniti prava i obveze koje ima svaki punopravni član Crkve.
Čitanje, pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova; usporedno čitanje
evanđeoskih izvješća s promatranjem i interpretacijom umjetničkih
reprodukcija; prikazivanje simboličkih fotografija s asocijacijama na
Duhove uz slušanje meditativne glazbe; tumačenje nepoznatih pojmova i
obrazlaganje otajstva Duha Svetoga kao treće božanske osobe u otajstvu
Trojedinoga Boga; prikazivanje simbola za pojedine darove Duha
Svetoga.
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6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme

Simboličke fotografije s motivima iz prirode koje simboliziraju Duha
Svetoga.
Hrvatski jezik: Rasprava. Glazbena kultura: Gregorijanski koral: „O,
dođi Duše Presveti“.
Duh Sveti, kršćanska inicijacija, darovi Duha Svetoga, krizma.
Analiza i interpretacija jednog od sedam darova Duha Svetoga.
1. Nema posebnosti.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. dodatno raditi na
proširivanju rječnika.
3. Rad u parovima.
4. Nema posebnosti.
5. Nove pojmove tumačiti učenicima poznatim riječima. Koristiti razne
vrste pomagala.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. POTVRDA – SNAGA KRŠĆANSKOG POSLANJA
2. Duh Božji u Svetom pismu
Duh Božji, božanska snaga, pomazanje, simboli Duha Svetoga, nazivi za
Duha Svetoga.
Pedesetnica; sakrament potvrde – primanje Duha Svetoga.
Prepoznati i kratko opisati djelovanje Duha Božjega u Starom zavjetu;
prepoznati i kratko opisati djelovanje Duha Svetoga u Isusovu životu;
kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove o djelovanju Duha Svetoga
u Starom i Novom zavjetu; navesti simbole i nazive za Duha Svetoga i
njihovo značenje.
Osluškivati poticaje i otvoriti se djelovanju i poticajima Duha Svetoga.
Asocijacija na pojmove „duh“, „zloduh“ i „Duh Božji“; čitanje, analiza i
interpretacija biblijskih tekstova; promatranje i interpretacija slike, crteža
ili fotografije; prikupljanje podataka i davanje naslova, vođeni razgovor o
prikupljenim podatcima, izlaganje i objašnjenje bitnih biblijskih izričaja o
Duhu Svetome; pisanje molitve Duhu Svetome.
Umjetničke reprodukcije o djelovanju Duha Svetoga u Bibliji.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnih tekstova, u dogovoru s
predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. S. Lice:
„Lucija“…). Rasprava, Stilska izražajna sredstva: simbol i alegorija.
Ruah, Duh Posvetitelj, Duh Branitelj, Duh Tješitelj, Duh Nadahnitelj,
Duh Prosvjetitelj, Duh Životvorac
Pronaći i analizirati biblijske tekstove koji govore o Duhu Svetomu preko
pojedinih simbola (voda, pomazanje, plamen, svijetli oblak, pečat, ruka,
golubica).
1. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za
slabovidne.
2. Prilagodba nastavnih sadržaja prema stupnju oštećenja i primjena
specifičnih katehetskih pomagala.
3. Razumijevanje i korekcija ključnih pojmova.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Naglasiti bitno. Omogućiti učeniku razne načine usvajanja znanja.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VI. POTVRDA – SNAGA KRŠĆANSKOG POSLANJA
3. Duh Sveti u Crkvi
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1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite

Duh Sveti kao duša Crkve, Duh Sveti vodi Crkvu, Duh Sveti u životu
kršćanskih svjedoka, plodovi Duha Svetoga.
Pedesetnica; sakramenat potvrde – primanje Duha Svetoga.
Odrediti Duha Svetoga kao dušu Crkve; kratko protumačiti izabrane
novozavjetne tekstove o djelovanju Duha Svetoga u prvoj Crkvi; kratko
opisati djelovanje Duha Svetoga u Crkvi, u životu svetaca i među ljudima
u svijetu; prepoznati i imenovati plodove Duha Svetoga u životu Crkve.
Pronaći i navesti tragove Duha Svetoga u vlastitome životu; imenovati
načine kako možemo živjeti i svjedočiti kršćansku vjeru te s Bogom
„sustvarati“ bolji svijet.
Vođeni razgovor, analiza i interpretacija liturgijskih tekstova i tumačenje
obrada sakramenta potvrde; u radu u skupinama napraviti znakovnu i
obrednu usporedba sakramenta krštenja i potvrde; na temelju konkretnih
djela koji su učinili neki kršćanski velikani, analizirati snagu kršćanske
vjere po djelovanju Duha Svetoga; izrada kolaža na temu prisutnosti i
djelovanja Duha Svetoga u životu današnjih ljudi i u svijetu.
Dokumentarne fotografije o istaknutim crkvenim ljudima i svecima;
Simboličke fotografije s motivima iz prirode
Hrvatski jezik: Rasprava, Stilska izražajna sredstva: simbol i alegorija.
Glazbena kultura: Gregorijanski koral: „O, dođi Duše Presveti“.
Crkva – tijelo Kristovo, plodovi Duha Svetoga
Analiza i interpretacija jednog od plodova Duha Svetoga.
1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i
duže promatraju.
2. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom.
3. Nema posebnosti.
4. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji
imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.
5. Koristiti učenicima poznate izraze.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. BITI KRŠĆANIN U CRKVI I U DRUŠTVU
1. Izbor životnog poziva
životno zvanje ili zanimanje, životni poziv, važnost osobnog izbora,
slušanje savjeta.
Važnost pravilnog odabira životnog zvanja.
Protumačiti što je životno zvanje ili zanimanje, a što životni poziv; jasno
iznijeti osobne sklonosti, interese i sposobnosti kao kriterije pri izboru
životnog poziva.
Uočiti važnost traženja i uvažavanja savjeta pri izboru životnog zvanja;
uočiti i obrazložiti odgovornost u izboru životnog zvanja.
Spontani razgovor među učenicima na temelju male ankete koju su
proveli sami učenici i na temelju njihova razmišljanja i iskustva o izboru
životnog poziva; Istraživanje i interpretacija tekstova, crteža i fotografija
koji tematiziraju različite pozive i službe u zajednici; izdvajanje pitanje i
stvaranje problemske situacije radi organiziranja diskusije (parlaonica),
pozivanje nekoliko poznatih ljudi iz bliže okoline da učenicima iznesu
svoja iskustva i razmišljanja o svom pozivu; izrada vrijednosne mape.
Dokumentarne fotografije i poticajni filmovi iz života mladih.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku.
Životopis, Rasprava, Problemski članak, Dokumentarni film.
Egzistencija, životni poziv, životno zvanje.
Predstaviti, usporediti i vrjednovati nekoliko konkretnih životnih zvanja
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učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

ili zanimanja.
1. Nema posebnosti.
2. Iskazivanje iskustva, razumijevanje, razlikovanje i imenovanje
ključnih pojmova.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Potaknuti učenike na razgovor o sebi.

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi

KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. BITI KRŠĆANIN U CRKVI I U DRUŠTVU
2. Rad i slobodno vrijeme
čovjek je biće rada, potreba rada, pravo na rad, dostojanstvo rada,
slobodno vrijeme.
Rad kao potreba; ostvarenje čovjeka kroz rad; važnost slobodnog
vremena.
Objasniti značenje i vrijednost rada za ljudski život; navesti posljedice
koje proizlaze iz različitih stavova prema radu; obrazložiti potrebu rada i
pravo svakog čovjeka na rad; obrazložiti značenje i vrijednost slobodnog
vremena u ljudskom životu.
Kratko objasniti i ispravno vrjednovati kršćansko shvaćanje rada; uočiti i
protumačiti potrebu kvalitetnog i kreativnog korištenja slobodnog
vremena.
Anketa koju učenici provode među vršnjacima i starijim osobama o
vrijednosti ljudskog rada; istraživanje, analiza i interpretacija raznih
primjera lošeg i promašenog življenja slobodnog vremena (nekvalitetno
korištenje elektroničkih i drugih medija, upadanje u različite ovisnosti...);
istraživanje i interpretacija pozitivnih i poticajnih životnih primjera o
vrijednosti ljudskoga rada i življenja slobodnoga vremena; izrada kolaža
ili panoa s temom: „Moje slobodno vrijeme i moje aktivnosti“.
Dokumentarne fotografije i obrazovne emisije iz života mladih.
Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u
dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku.
Rasprava, Problemski članak, Dokumentarni film.
Enciklika Ivana Pavla II – Laborem exercens; Gaudium et spes.

2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

Primjeri zloporabe rada i iskorištavanja radnika danas; konkretni primjeri
dobrog i lošeg korištenja slobodnog vremena.
1. Nema posebnosti.
2. Pojednostaviti nastavne sadržaje i individualno uvježbavati ključne
pojmove pomoću radnih listića.
3. Dodatni rad na proširivanju rječnika.
4. Nema posebnosti.
5. Sadržajna prilagodba.

KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. BITI KRŠĆANIN U CRKVI I U DRUŠTVU
3. Sudjelovanje u životu župne zajednice
zajednica, župna zajednica, vjerski život u župi, moje mjesto u župnoj
zajednici.
Moje mjesto i uloga u župnoj zajednici.
Protumačiti što je to župa i koji su bitni elementi koji čine jednu župnu
zajednicu; prepoznati i imenovati važnije oblike vjerskog života u jednoj
župi; navesti mogućnosti djelovanja kršćana u župnim zajednicama.
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4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Otkrivati i imenovati vlastite sposobnosti i sklonosti za angažman u
životu i radu župne zajednice; navesti načine kako možemo aktivno
sudjelovati u životu svoje župne zajednice.
Vođeni razgovor i skupni rad s poticajnim fotografijama i konkretnim
iskustvima o mogućnostima sudioništva mladih vjernika u životu svoje
župne zajednice; analiza i razgovor o nekim konkretnim oblicima
dragovoljnog angažmana mladih u župi (ministranti, pjevači, čitači,
kulturni i karitativni rad); kolaž na temu: „Moje mjesto u životu moje
župe“; terenska nastava (priprava i odlazak u posjet nekoj župi).
Dokumentarne fotografije ili videozapis iz života župne zajednice.
Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim jezikom i likovnom i
glazbenom kulturom su brojne i ostvarive u redovnoj nastavi i
izvannastavnim aktivnostima. Međupredmetna suradnja je poželjna i
preporuča se tijekom cijele školske godine.
župa, župna zajednica.
Prikaz glavnog blagdana ili važnijeg događaja u mojoj župi.
1. Konkretizirati sadržaj; omogućiti učenicima stjecanje iskustva u
konkretnoj župnoj zajednici.
2. Osim nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom nema posebnosti.
3. Nema posebnosti.
4. Omogućiti učenicima stjecanje iskustva u župnoj zajednici; osigurati
prijevoz i pratnju druge osobe.
5. Konkretizacija u sakralnom prostoru.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
VII. BITI KRŠĆANIN U CRKVI I U DRUŠTVU
4. Suodgovornost za pravedan život u društvu
ljudska prava, društvena pravda, oblici društvene nepravde, kršćanska
pravda i ljubav.
Važnost poštivanja ljudskih prava.
Ispravno povezati ravnopravnost i dostojanstvo čovjeka s temeljnim
ljudskim pravima; navesti različite oblike suodgovornog angažmana za
pravedan i miran suživot u užoj i široj životnoj sredini; prepoznati i
opisati različite oblike društvene nepravde i uočiti njezine korijene.
Imenovati vlastite sposobnosti i sklonosti za sudjelovanje u različitim
oblicima angažmana za pravedan i miran suživot u društvu.
Upoznavanje i analiza tekstova o primjerima nepoštivanja ljudskih prava;
analiza i interpretacija tekstova i konkretnih primjera zalaganja za mir,
društvenu pravdu i opće dobro svih ljudi; pisanje eseja na temu: „Što bih
želio promijeniti da ljudi mirno i sretno žive?“.
Hrvatski jezik: Rasprava, Problemski članak, Dokumentarni film.
Povijest: Hrvatska i svijet na pragu trećeg tisućljeća (postignuća
suvremene znanosti i tehnologije i njihov utjecaj na svakodnevni život,
pozitivan i negativan utjecaj znanstvenog i tehnološkog razvoja na
gospodarstvo, društvo, pojedinca i okoliš).
Suodgovornost, ravnopravnost, dostojanstvo, blaženstva.
Pronaći povezanost između temeljnih ljudskih prava i pojedinih Božjih
zapovijedi.
1. Nema posebnosti.
2. Prilagodba nastavnih sadržaja.
3. Nema posebnosti.
4. Nema posebnosti.
5. Naglasiti bitno i polaziti od učenikova iskustva.
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Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Predmet
Razred
Nastavna cjelina
Naziv kataloške teme
1. Ključni pojmovi
2. Potrebno predznanje
3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i
sadržaji
5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija
7. Preporuke za korelaciju
8. Novo stručno nazivlje koje se
uvodi u temu

KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
1. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, božićni
ciklus
Nazivi pojedinih blagdana i liturgijskih vremena.
Božićni ciklus – početak crkvene godine; osnovne liturgijske boje; dva
dijela vremena kroz godinu.
Imenovati i protumačiti značenje pojedinih blagdana i liturgijskih
vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za
život suvremenih kršćana.
Aktivno sudjelovati u slavljima liturgijske godine.
Izrada plakata crkvene godine s obilježenim blagdanima i liturgijskim
bojama; terenska i projektna nastava (u suradnji s nastavnicima povijesti,
jezika, likovne i glazbene kulture pripremiti integriran program i posjet
nekoj crkvi i župnoj zajednici).
Prigodni liturgijski ili blagdanski panoi.
Hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura: kroz izvannastavne aktivnosti
obilježavanje kršćanskih blagdana kroz priredbe, recitale, igrokaze,
pjesme, izradu plakata, scensku koreografiju, panoe…
godina A, B, C, Advent, Božić, Bogojavljenje.
Običaji i tradicije vezani uz liturgijsku godinu i pojedine blagdane.
1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala
2. Obogatiti specifičnim katehetskim pomagalima.
3. Potpitanjima poticati prepričavanje.
4. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja, omogućiti izbor
najprimjerenijeg modela.
5. Provjeriti učenikovo znanje i nadograđivati ga vodeći računa o
individualnim sposobnostima.
KATOLIČKI VJERONAUK
9. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
IZBORNE TEME
2. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, uskrsni
ciklus
Nazivi pojedinih blagdana i liturgijskih vremena.
Uskrsni ciklus sastoji se od korizme i uskrsnog vremena; osnovne
liturgijske boje; dva dijela vremena kroz godinu
Imenovati i protumačiti značenje pojedinih blagdana i liturgijskih
vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za
život suvremenih kršćana.
Izgraditi duh poštovanja i obdržavanja svetkovina i blagdana liturgije
godine i spremnost aktivnoga sudjelovanja u tim slavljima.
Izrada plakata crkvene godine s obilježenim blagdanima i liturgijskim
bojama; posjet crkvi i upoznavanje liturgijskih knjiga, odjeće i boja;
proslava blagdana kroz liturgiju
Prigodni liturgijski ili blagdanski panoi.
Hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura: kroz izvannastavne aktivnosti
obilježavanje kršćanskih blagdana kroz priredbe, recitale, igrokaze,
pjesme, izradu plakata, scensku koreografiju, panoe…
godina A, B, C, Korizma, Pepelnica, Cvjetnica, Uskrs, Uzašašće, Duhovi,
Tijelovo
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9. Izborni sadržaji za darovite
učenike
10. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama

Običaji i tradicije vezani uz liturgijsku godinu i pojedine blagdane.
1. Nema posebnosti.
2. Obogatiti specifičnim katehetskim pomagalima.
3. Potpitanjima poticati prepričavanje.
4. Nema posebnosti.
5. Provjeriti učenikovo znanje i nadograđivati ga vodeći računa o
individualnim sposobnostima.
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