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OSNOVNA ŠKOLA ______________________________ 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA 

ZA IV. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

 

školska godina 2018./2019. 

 

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

 

- Uvodni sat (1) 

- Ponavljanje gradiva trećeg razreda (1) 

 

I. Zemlja je naša i Božja kuća 

1. Zajedno stvarati svijet (3) 

2. Sklad prirode i svijeta – susret s dobrim Bogom (3) 

 
LISTOPAD 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; strani jezik; Likovnakultura; Glazbena kultura) 

 

3. Čovjek u Božjem zrcalu i njegova zahvala Bogu (3) 

 

- Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

II. S Bogom na putu života 

1. Božje zapovijedi - pravila života (1) 

2. Bog je jedini Gospodin – ljubi ga i svetkuj dan Gospodnji! (3) 
 

STUDENI - 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Priroda i društvo; strani jezik) 

 

3. Poštuj roditelje i čuvaj dar života (2) 

4. Pravedno živi – ne ukradi niti želi tuđe stvari! (2) 

5. Budi istinit u riječi i djelu (2) 

 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

III. Božji nas Glasnici zovu 

1. Pripravite put Gospodinu! (1) 

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

 

1. Pripravite put Gospodinu! (1) 

2. Bog poziva ljude na put dobrote (izborna tema) (1) 

3. "Neka mi bude po riječi tvojoj" (1) 

4. Posvuda je Betlehem – Isus je svjetlo naroda (2) 

 

- Obrazloženje postignuća i zaključivanje ocjena (1) 
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SIJEČANJ – 6 sati (korelacija: Hrvatski jezik) 

 

- Božićno vrijeme (ponavljanje) (1) 

- Ponavljanje gradiva prvog polugodišta (1) 

 

IV. Isus je Sin Božji – Njega slušajte! 

1. Dječak Isus u kući Oca nebeskoga (1) 

2. "Ovo je moj ljubljeni Sin" (2) 

3. Isus u Nazaretu – Glasnik radosne vijesti (1) 
 

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

- Božji zakon u životu židovskog dječaka  

  (izborna tema) (2) 

4. Isusu je važan čovjek (2) 

5. Petrova ispovijest – Isus je Sin Boga živoga (2) 

 

- Božja riječ i krštenje – hrvatski kršćanski korijeni (izborna tema) (2) 

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

 

-  Ponavljanje gradiva (1) 
 

V. Na Isusovu putu – slijedimo njegovo djelo! 

1. Slijedimo Isusove riječi i djela (3) 

2. Ići putem Kristova križa (2) 

3. Svjedočiti pobjedu uskrsloga Krista (2) 
 

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

 

- Liturgijska godina  (izborna tema) (2) 

- Ponavljanje gradiva (1) 

 

VI. Gradimo Kristovu Crkvu 

1. Kristov Duh okuplja Crkvu (3) 
 

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

 

2. Crkva u šarenim bojama i licima (3) 

- Marija – majka Crkve (izborna tema) (3) 

3. Moja župna zajednica i župna crkva (2) 
 

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

3. Moja župna zajednica i župna crkva (1) 

-   Ponavljanje gradiva 4. razreda (2) 

 

- Zaključivanje ocjena (1) 

 
 

 


