
                                                           IME _____________   PREZIME _________________ 3. __ 

                                                             (ім'я)                             (прізвище) 
 

NIJE OVDJE - USKRSNU KAKO JE REKAO 

НЕ ТУТ - ВЕЛИКДЕНЬ, ЯК СКАЗАВ 

 

Po suboti, u osvit prvog dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.  

I nasta žestok potres jer je anđeo Gospodnji sišao s neba, otkotrljao kamen i sjeo na kamen.  

Lice mu je bilo kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred anđelom zadrhtali stražari  

i obamrli.  

A anđeo reče ženama: Vi se ne bojte! Znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnuo je!  

Vidite mjesto gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih.  

I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. 

 

У суботу, на світанку першого дня тижня, Марія Магдалина та інша Марія прийшли  

подивитися на гробницю. І стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з неба, і  

відвалив камінь, і сів на камені. Його обличчя було як блискавка, а одяг білий, як сніг.  

Охоронці затремтіли від страху перед ангелом і знепритомніли. 

І сказав ангел жінкам: Не бійтеся! Я знаю: ти шукаєш Ісуса Розп’ятого! Не тут! Він воскрес!  

Подивіться на місце, де він лежав, тож ідіть швидше і скажіть Його учням, що Він воскрес із  

мертвих. І ось він іде перед вами в Галилею. Ви побачите його там. 

 

1. Dopuni rečenice riječima:   

Dоповніть речення словами:  

 

 

 

Po ______________ u osvit prvog  dana u tjednu, dođe 

 ______________    ____________________  i druga Marija  

pogledati  ___________ .  

_____________ im je rekao „Ne bojte se! Isusa _____________ tražite.  

NIJE OVDJE! Uskrsnuo je“. 

 

У _______________  (суботу), на світанку першого дня тижня, _____________ (Марія)   

_______________  (Магдалина) та інша Марія дивляться на _________________ (гробницю).  

___________ Ангел сказав їм «Nе бійтеся. Ви шукаєте Ісус ______________ (розп'ятий).  

НЕ ТУТ! Він воскрес.». 

 

 

 

Marija Magdalena,  Raspetoga, suboti, grob, Anđeo,  



 

2. Pronađi put kroz uskršnje jaje od dviju Marija do praznog groba.  

Знайдіть свій шлях через пасхальне яйце від двох Марій до порожньої гробниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zaokruži točan odgovor: 

   Обведіть кружечком правильну відповідь

 

 

 

Tko je prvi došao na Isusov grob? 

a) sveti Petar 

b) žene 

c) Petar i Ivan 

 

Tko je ženama rekao da Isus više nije mrtav? 

d) uskrsli Isus 

e) anđeo 

f) vrtlar 

 

Tko je prvi vidio uskrslog Isusa? 

a) apostoli 

b) žene 

Tko je odgurnuo kamen s Isusova groba? 

a) stražari 

b) anđeo Gospodnji 

c) žene 

Kad je Isus uskrsnuo On je  

          a) otišao na nebo  

          b) oživio i živio na zemlji 

 

Хто перший прийшов до гробу Ісуса? 

         а) Святий Петро 

         б) жінки 

         в) Петро та Іван 

 

Хто сказав жінкам, що Ісус більше не помер? 

        а)  воскреслого Ісуса 

        б) ангел 

        в) садівник 

 

Хто перший побачив воскреслого Ісуса? 

         в) апостоли 

         д) жінки 

Хто виштовхнув камінь із гробниці Ісуса? 

        a) охоронці 

        б) ангел Господній 

        в) жінки 

Коли Ісус воскрес, Він 

          а) потрапив на небо 

          б) відродився і жив на землі 

 



4. Poveži brojeve od 1 do 28 i dovršit ćeš najpoznatiji uskrsni simbol. 

З’єднайте числа від 1 до 28 і ви завершите найвідоміший символ Великодня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpoznatiji simbol Uskrsa je  ________________ . 

Найвідомішим символом Великодня є _________________  . 

Simbol Uskrsa je i _____________________    _________________ . 

Cимволом Великодня також є _____________________  _____________________ . 

I  _____________  je također simbol Uskrsa. 

 

                                                        
          ягня              великодня свічка             яйце 
                   janje                           uskrsna svijeća                                    jaje 
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