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OSNOVNA ŠKOLA ______________________________ 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA 

ZA II. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

 

školska godina 2017./2018. 

 

RUJAN - 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Glazbena kultura) 

 

-  Uvodni sat (1) 

 

I. Ponovno smo zajedno 

1. Gradimo zajedništvo i prijateljstvo (3) 

2. Isus nam daje snagu i sigurnost (2) 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

II. Bog je čudesno stvorio svijet i ljude 

1. Biblija je najljepša knjiga (1) 

 

LISTOPAD – 9 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura) 

 

2. Svijet je čudesan i tajnovit (2) 

3. Čovjek je divno Božje stvorenje (3) 

-  Naša zahvalnost Bogu i ljudima (izborna tema) (2) 

-  Naša zahvalnost svecima i pokojnicima (2) 

 

STUDENI – 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura) 

 

4. Ljudi nisu poslušali Boga (2) 

5. Ljudi velike vjere na Božjem putu (3) 

- Ponavljanje nastavne cjeline (2) 

III. Isus – dar Božji Zemlji i ljudima 

1. Ljudi žive u nadi i iščekivanju (1) 

 

PROSINAC – 6 sati (korelacija: Hrvatski jezik; strani jezik; Priroda i društvo;  

                                   Likovna i Glazbena kultura) 

 

1. Ljudi žive u nadi i iščekivanju (1) 

2. Isus je očekivani Spasitelj (2) 

3. Mudraci traže Isusa (1) 

- Ponavljanje gradiva 1. polugodišta (1) 

- Obrazloženje postignuća (1) 
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SIJEČANJ – 5 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Likovna kultura) 

 

-  Božićno vrijeme (ponavljanje) (1) 

IV. Isusovi prijatelji 

1. Mnogi su povjerovali Isusovoj ljubavi i dobroti (2) 

2. Isus treba ljude za svoja djela (2) 

 

VELJAČA – 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Likovna kultura) 

    

- Ponavljanje tema (1) 

3. Novi zavjet pripovijeda o Isusovom životu (3) 

-  Ponavljanje teme (1) 

 

- Korizma - izborna tema (2) 

 

V. Život je lijep i težak 

1. Upućeni smo jedni na druge (1) 

 

OŽUJAK – 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura) 

 

1. Upućeni smo jedni na druge (2) 

 

2. Isus je trebao trpjeti, biti raspet i umrijeti (3) 

3. Uskrsli Isus daruje mir i radost (2) 

-   Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

TRAVANJ - 6 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura i Glazbena kultura) 

VI. Lijepo je kad braća žive zajedno 

1. Isus nas uči opraštati, ljubiti i moliti (3) 

2. U obitelji živimo jedni za druge (3) 

 

SVIBANJ - 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura; Glazbena kultura) 

 

3. Pripadam župnoj zajednici (3) 

4. Majčin dan (2) 

5. Kršćani se u svijetu poštuju i pomažu (2) 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

LIPANJ – 4 sata (korelacija: Hrvatski jezik; Likovna kultura; Glazbena kultura) 

 

Sveti Antun zaštitnik djece - izborna tema (1) 

-  Ponavljanje gradiva 2. razreda (2) 

-  Zaključivanje ocjena (1) 


