
 1 

OSNOVNA ŠKOLA ______________________________ 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA 

ZA III. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

 

školska godina 2017./2018. 
 

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

 

- Uvodni sat (1) 

- Ponavljanje gradiva drugog razreda (1) 

 

  I. Bog – tajna našega života 

  1. U zajedništvu otkrivamo tajne Božje dobrote (2) 

 

II. Isus je s nama 

2. Ne možemo sve kupiti (3) 

3. Isus reče: „ Ja sam kruh života“ (1) 
 

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

 

3. Isus reče: „ Ja sam kruh života“ (2) 

4. Dani kruha i zahvalnosti (2) 

- Ponavljanje cjeline (1) 

- Listopad - Marijin mjesec (izborna tema) (2) 

- Isusov zakon ljubavi (izborna tema) (2) 
 

 

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

 

- Svi sveti i Dušni dan (2) 

- Podijeli svoj kruh s gladnima (2) 
- Ponavljanje gradiva (1) 

 

III. Bog je došao među ljude 

1. Raduj se, Marijo! (2) 

2. Znakovi Božje dobrote (1) 
 

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

 

3. Znakovi Božje dobrote (1) 

4. Bog postaje čovjekom (3) 

- Ponavljanje gradiva 1. polugodišta (1) 

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

 

IV. Bog je naš Spasitelj 

1. Vidio sam vašu nevolju (3) 

2. Bog se objavljuje Mojsiju (1) 

3. Izlazak spasa (1) 
 

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

 

3. Izlazak spasa (1) 

- Korizma (izborna tema) (1) 

4. Bog hrani svoj narod u pustinji (2) 

5. Bog daje deset zapovijedi (2) 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 
    

V. Isusov poziv na pomirenje 

1. Ljudi i njihova krivica (1) 

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

1. Ljudi i njihova krivica (2) 

2. Susret Isusa i grešnika (3) 

3. Isus daje priliku za novi početak (1) 

4. Isusova smrt i uskrsnuće (2) 

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

 

4. Isusova smrt i uskrsnuće (1) 

5. Sakrament obraćenja i pomirenja (2) 

- Ponavljanje gradiva (1) 

 

VI. U Euharistiji - Isus je među nama 

1. Kako je daleko Emaus? (2) 
 

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

 

1. Kako je daleko Emaus? (1) 

2. Kruh i vino tijelo je i krv Kristova (2) 

3. Euharistija – izvor života (2) 

4. Isus je uvijek među nama (2) 

-  Slavlje prve pričesti u župi (izborna tema) (1) 
 

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

 

- Slavlje prve pričesti u župi (1) 

- Ponavljanje gradiva 3. razreda (2) 

- Zaključivanje ocjena (1) 
 

 


