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OSNOVNA ŠKOLA ______________________________ 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA 

ZA I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

 

školska godina 2018./2019. 
 

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

 

- Uvodni sat (1) 

 

I. Naši vjeronaučni susreti 

 
1. Imam svoje ime i svoje mjesto (3) 

2. Svi smo vrijedni poštovanja (1) 

 

II. Otkrivamo znakove Božje dobrote 

 
1. Divan Božji svijet pjeva slavu Bogu (3) 

 

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

 

2. Bože, čudesno si stvorio ljude (3) 

3. Bog je naš dobri Otac (1) 

4. Zahvalni smo Bogu za kruh i plodove zemlje (2) 

 

- Ponavljanje gradiva (1) 

 

III. Ljudi i poslije smrti žive s Bogom 

 
1. Novi život s Bogom (1) 

 

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

 

1. Novi život s Bogom (2) 

2. Sveci su prijatelji Božji (2) 

-  Mali misionari (izborna tema) (2) 

 

IV. Isusovo rođenje 

 
1. Došašće (2) 

 

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

                                   Likovna i Glazbena kultura) 

 

2. Marija - Isusova majka (1) 

3. Radujemo se sv. Nikoli (2) 

4. Božić - blagdan Isusova rođenja (2) 

 

-  Obrazloženje postignuća na kraju prvog polugodišta (1) 
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SIJEČANJ – 6 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Likovna kultura) 

 

-   Ponavljanje gradiva prvog polugodišta (1) 

 

V. Isus susreće ljude 

 
1. Isus poziva ljude u svoju službu (3) 

2. Isus svima čini dobro i posebno voli djecu (2) 

 

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

 

2. Isus svima čini dobro i posebno voli djecu (1) 

 

- Ponavljanje gradiva (1) 

3. Isus nas uči moliti (2) 

4. Isus oprašta (3) 

- Ponavljanje gradiva (1) 

 

OŽUJAK – 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; strani jezik; Priroda i društvo;  

                               Likovna i Glazbena kultura) 

 

- Slavlje kršćanskih blagdana (izborna tema) (2) 

- Korizma - izborna tema (1) 

 

VI. Isusovo uskrsnuće 

 
1. Ususret Uskrsu (3) 

2. Isusova muka i smrt (2) 

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

 

- Ponavljanje gradiva (1) 

 

3. Isus je uskrsnuo i živi (3) 

4. Uskrsli Isus ostaje s nama (2) 

 

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

 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

-  Zajedništvo u obitelji (izborna tema) (1) 

 

VII. Zajedno smo uvijek radosni 

 
1. U zajednici Isusovih učenika (3) 

2. Marija – uzor našim majkama (3) 

 

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

 

- Ponavljanje gradiva (1) 

- Ponavljanje nastavnih sadržaja 1. razreda (2) 

- Zaključivanje ocjena (1) 


