
Mjesečni plan i program iz vjeronauka u V. razredu  

studeni 2017./2018. 

Ovaj plan je djelomično interaktivan – klikom na naslov priče, prezentacije, radnog lista… povezujete se na stranicu vjeronaucni-portal.com na kojoj se nalaze. 
 

 

vjeronaucni-portal.com 

Tema Nastavna jedinica Ključni pojmovi Aktivnosti Suodnos Sat 

Biblija: Knjiga nad knjigama 
 

Biblija: posebna knjiga riječi i 

života  

- Kako je nastala Biblija? 

 

- Dugi put Biblije 

Biblija 

Stari zavjet 

Novi zavjet 

autor Svetoga pisma 

- pokazati učenicima nekoliko različitih izdanja Biblije 

- pregledati prezentaciju Biblija – Sveto pismo 

- pročitati iz udžbenika kako je nastala Biblija (str.29) 

- riješiti u radnoj bilježnici zadatke: 1., 6. i 7. 

- riješiti slikovnu osmosmjerku Biblijske osobe  

- kroz igru pogađanja pojmova ponoviti ključne pojmove 

Hrvatski jezik 

Povijest 
2 

Kako upoznati, razumjeti i 

koristiti Bibliju 

- Ustrojstvo Biblije  

 

- Različite književne vrste 

u Bibliji  

 

- Kako se traži tekst u 

Bibliji? 

književne vrste u Bibliji 

Biblija – Riječ Božja 

biblijske kratice 

- pročitati tekst iz udžbenika na str. 32. 

- nacrtati mini-biblioteku s biblijskim knjigama  

- analizirati biblijske tekstove iz udžbenika (grupni rad) 

- riješiti izabrane zadatke iz radne bilježnice 

- riješiti osmosmjerku Sveto pismo i napisati po tri rečenice 

prema ponuđenim pojmovima 

- naučiti kako se traže tekstovi u Bibliji 

- pronaći u Novom zavjetu citate na temu Što kršćani imaju 

poručiti svijetu 

Hrvatski jezik 3 

Biblija u umjetnosti (izborna 

tema)  
- Biblija u umjetnosti  

Biblija 

umjetnost 

Michelangelo - pročitati iz udžbenika o Bibliji u umjetnosti (str. 129-131.) 

- riješiti 91. I 92. stranicu u radnoj bilježnici  

Hrvatski jezik 

Likovna kultura 

Glazbena kultura 

1 

- Ponavljanje nastavne cjeline  
- Ponavljanje nastavne 

cjeline  

 

- riješiti on-line kviz Knjiga nad knjigama 

- ponoviti gradivo kroz interaktivnu igru Koliko poznaješ 

biblijske osobe   

- učenici sastavljaju zadatke za vježbu „pogodi tko sam“ 

(Mojsije, zemaljski raj, Gutenberg, Novi zavjet, apostoli…) 

Hrvatski jezik 

Povijest 
1 

Počeci biblijske povijesti/vjere 
 

Život i vjera ljudi u „plodnom 

polumjesecu“  

- Život i vjera ljudi u 

„plodnom polumjesecu“ 

Knjiga postanka 

patrijarsi 

nomadi 

plodni polumjesec 

- pronaći na zemljovidu područje plodnog polumjeseca 

- razgovarati o životu i vjeri ljudi u vrijeme prije objave 

Božje Abrahamu 

- pročitati i analizirati tekst iz udžbenika 

Hrvatski jezik 

Povijest 

Geografija 

1 

../../vjeronaucni-portal.com
../../vjeronaucni-portal.com
http://vjeronaucni-portal.com/biblija-sveto-pismo-prezentacija-o-bibliji-opcenito/
http://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/wp-content/uploads/2015/01/osmosmjerka_slikovna_biblijske_osobe_vjeronauk.pdf
http://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/wp-content/uploads/2015/01/Sveto_pismo_vjeronauk_osmosmjerka_20_pojmova_5_razred.pdf
http://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/wp-content/uploads/2015/12/Sto_krscani_imaju_poruciti_svijetu_rad_s_Novim_zavjetom.pdf
http://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/wp-content/uploads/2015/12/Sto_krscani_imaju_poruciti_svijetu_rad_s_Novim_zavjetom.pdf
http://vjeronaucni-portal.com/knjiga-na-knjigama-on-line-kviz-za-vjeronauk/
http://vjeronaucni-portal.com/koliko-poznajes-biblijske-osobe-on-line-igra-za-vjeronauk/
http://vjeronaucni-portal.com/koliko-poznajes-biblijske-osobe-on-line-igra-za-vjeronauk/

