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OSNOVNA ŠKOLA ______________________________ 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA 

ZA V. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

 

školska godina 2018./2019. 

 

RUJAN - 6 sati (korelacija: Hrvatski jezik; sat razrednika) 

 

- Uvodni sat (1) 

- Ponavljanje gradiva četvrtog razreda (1) 

 

I. Snaga zajedništva 

1. Ja i drugi – zajedno (2) 

2. Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva (2) 

 

 
LISTOPAD 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Povijest; Geografija, Likovna kultura) 

 

II. Religija u životu čovjeka: Božji tragovi 

1. Što je religija? Početak religije (3) 

2. Velike monoteističke religije: židovstvo i islam (2) 

3. Vjerski život pripadnika drugih religija (izborna tema) (1) 

4. Kršćanstvo (2) 
 

STUDENI - 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Povijest; Geografija; Likovna kultura) 

 

5. Različiti, ali povezani (1) 

- Ponavljanje nastavne cjeline (1) 
 

III. Biblija: Knjiga nad knjigama 

1. Biblija: posebna knjiga riječi i života (2) 

3. Kako upoznati, razumjeti i koristiti Bibliju (3) 

 

- Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

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

 

IV. Počeci biblijske povijesti/vjere 

1. Život i vjera ljudi u „plodnom polumjesecu“ (1) 
 

2. Abraham, Izak i Jakov (3) 

- Ususret Božiću (izborna tema) (1) 

- Ponavljanje gradiva 1. polugodišta (1) 
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SIJEČANJ – 8 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Geografija; Povijest) 

 

- Ponavljanje gradiva prvog polugodišta (1) 
 

V. Bog  u povijesti izabranog naroda - izraelski kraljevi 

1. Davidovo vrijeme: prvi kraljevi (1) 

2. Davidov životni put – moć i odgovornost (3) 

3. Mudrost kralja Salomona (1) 

- Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 

VI. Isus Krist  - ostvaritelj novoga svijeta 

1. Isus – neobični kralj – propovijeda Radosnu vijest o novome Kraljevstvu (1) 
 

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

 

2. Isus – neobični kralj – propovijeda Radosnu vijest o novome Kraljevstvu (2) 

3. Isus prema drugima – susreti mogu promijeniti (3) 

4. Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi (1) 

- Ponavljanje gradiva (1) 
 

VII. Život prvih kršćana. Uloga sv. Petra i sv.    Pavla u širenju Isusove poruke. 
1. Život prvih kršćana (1) 
 

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

1. Život prvih kršćana (1) 

2. Život i djelo apostola Petra (3) 

3. Život apostola Pavla (3) 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

 
TRAVANJ - 6 sati (korelacija: Hrvatski jezik; Povijest) 

 

VIII. Kršćani među nama: uzori vjere u hrvatskom narodu 

1. Biti Kristov učenik – poziv i poslanje (1) 

2. Uzori vjere u hrvatskom narodu (3) 

-  Ponavljanje nastavne cjeline (1) 

- Kako se u svijetu slavi najveći kršćanski blagdan (izborna tema) (1) 
 

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

 

-   Marija – uzor vjere i majka Crkve (izborna tema) (1) 

 

IX. Čovjek se obraća Bogu molitvom i pjesmom 
1.  Kada i gdje se pojavljuje molitva (3) 

2.  Kršćanska molitva – oblici, načini i vrijeme  molitve (3) 

- Tijelovo (izborna tema) (1) 
 

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

- Biblija u umjetnosti (izborna tema) (1) 

- Ponavljanje gradiva 5. razreda (2) 

 

- Zaključivanje ocjena (1) 
 


