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OSNOVNA ŠKOLA ______________________________ 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA 

ZA VII. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

 

školska godina 2017./2018. 

 

RUJAN - 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; strani jezik; Biologija; Sat razrednika) 

 

- Uvodni sat (1) 

- Ponavljanje gradiva šestog razreda (1) 

 

I. Upoznajmo i izgradimo vlastitu osobnost 

1. Svatko je od nas jedinstven i potreban drugoga (1) 

2. Izazovi puberteta (2) 

3. Idoli i ideali u izgradnji osobnosti (2) 

4. Zamke suvremenih ovisnosti (1) 
 

LISTOPAD – 9 sati (korelacija: Hrvatski jezik; strani jezik; Povijest; sat razrednika) 

 

4. Zamke suvremenih ovisnosti (1) 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

VII. Tajna smrti i kršćanska vjera u vječni život 

1. Pred tajnom smrti (2) 

2. O životu nakon smrti (3) 

3. Živimo u vjeri, nadi i ljubavi (2) 
 

STUDENI – 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; strani jezik; Povijest; sat razrednika)  
 

3. Živimo u vjeri, nadi i ljubavi (1) 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

IV. Proroci - Božji glasnici 

1. Proroci govore u Božje ime (2) 

2. Proroci - čuvari Saveza (3) 

3. Glasnici nade i izbavljenja (1) 
 

PROSINAC – 6 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Likovna kultura; Glazbena kultura) 

 

3. Glasnici nade i izbavljenja (1) 

4. Isus Krist - ispunjenje proročanstava (1) 

 

-  Božićno vrijeme (izborna tema) (2) 

-  Ponavljanje gradiva 1. polugodišta (1) 

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

 

V. Da svi budu jedno 

1. Isusova želja i molitva za jedinstvom (1) 

2. Kršćani na drugi način (3) 

3. Ekumenski pokret (1) 

 

 
VELJAČA – 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Povijest) 

 

-    Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

VI. Potreba pomirenja i oproštenja 

1. Iskustvo krivnje i grijeha (2) 

2. Pomirenje s Bogom i s ljudima (3) 

-   Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

 

II. Dekalog - pravila za život u ljubavi i slobodi 
1. Savjest - Božji glas u čovjeku (1) 
 

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

 

2. Božje zapovijedi - put u slobodu (2) 

3. Ljubav prema Bogu (3) 

-   Ponavljanje teme (1)  

-   Uskrsno vrijeme (izborna tema) (1) 

4. Poštovanje roditelja i starijih (1) 
 

TRAVANJ - 6 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Likovna kultura) 

 

4. Poštovanje roditelja i starijih (1) 

5. Svetost ljudskog života (2) 

6. Dostojanstvo ljudskog tijela i bračna čistoća (2) 

7. Poštivanje tuđe imovine (1) 
 

SVIBANJ - 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Likovna kultura) 

 

7. Poštivanje tuđe imovine (1) 

8. Poziv na istinoljubivost (2) 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 
 

III. Židovski narod i vjera 

1. Judaizam (3) 

2. Dijalog Židova i kršćana (1) 

 
LIPANJ – 4 sata (korelacija: Hrvatski jezik; Sat razrednika) 

 

- Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

- Ponavljanje gradiva 7. razreda (2) 

- Zaključivanje ocjena (1) 
 


