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Ustrojstvo smotre 

međužupanijska (nad/biskupijska) razina 

Ciljevi 

-  razvijati i poticati učeničko stvaralaštvo s naglaskom na teološko-duhovnom sadržaju 

- promicati učeničko govorno izražavanje na hrvatskom jeziku i starim jezicima  

   Svetoga  Pisma (grčkom, latinskom i hebrejskom jeziku) 

- otkrivati, pratiti i poticati učenike posebnih vjeronaučnih sklonosti i sposobnosti 

- razvijati suradničko učenje i timski rad 

- razvoj metakognitivnih vještina 

- obogaćivanje i nadopunjavanje postojećih nastavnih programa vjeronauka  

- razvijati učeničke kompetencije na području umjetničkog izričaja 

- predstaviti stvaralaštvo smotre javnosti. 

 

Tema smotre 2014./2015.       

Moguće je odabrati jedan od dva prijedloga: 

1. PRIJEDLOG 

Život i djelo Josipa Jurja Strossmayera – biskupa Đakovačko-bosanskog i srijemskog 

povodom 200. - te obljetnice rođenja te 110. - te obljetnice smrti 

Josip Juraj Strossmayer (Osijek, 4. veljače 1815. – Đakovo, 8. travnja 1905.) - biskup 

đakovačko – bosanski i srijemski (od 1849.), teolog, političar, kulturni djelatnik (utemeljitelj 

središnjih hrvatskih znanstvenih i kulturnih institucija i pisac; jedna od najznačajnijih i 

najutjecajnijih hrvatskih ličnosti 19. stoljeća. 

2. PRIJEDLOG 

ll.Vatikanski koncil (ova tema prati temu vjeronaučnoga natjecanja).  

Budući da je 2015. godina 50. – ta obljetnica završetka II. vatikanskog kocila (1962. – 1965.), 

tog velikog djela Duha Svetoga za cijelu Crkvu, a otvorio ga je sveti papa Ivan XXIII., daje se 

mogućnost da i ova tema (koja je ujedno i službena tema  Natjecanja iz vjeronauka -

Vjeronaučne olimpijade u 2014./2015. školskoj godini) bude mogući odabir za sudionike 

smotre. 

 



 

Prijedlozi pojedinačnih tema koje možete nadalje razvijati: 

Npr. 

- Lumen gentium (Crkva) 

- Unitatis redintegratio (ekumenizam) 

- Nostra aetate (nekršćanske religije)  

- Dei verbum (božanska objava) 

- Dignitatis humanae (vjerska sloboda) 

- Ad gentes (misijska djelatnost) 

- Gaudium et spes (crkva u svijetu). 

- Sv.papa Ivan XXlll. 

- Papa Pavao Vl. 

- Sv.papa Ivan Pavao ll. 

Važno! 

Navedeni prijedlozi tema predstavljaju prijedlog i smjer za odabir novih tema/podtema 

koje je moguće crpsti iz glavne teme. Poželjno je da se teme oživotvore i povežu sa 

životom mjesne Crkve. Također je važno da način obrade i količina sadržaja budu 

prikladne za određeni uzrast. Radi univerzalnosti smo naveli nazive na latinskom jeziku, 

no preporučamo oblikovanje naslova na hrvatskom jeziku. 

Vremenik smotre 

ožujak-svibanj 2015.  

Detaljni termini bit će naknadno objavljeni, ovisno o broju prijavljenih 

 

Program smotre obuhvaća stvaralačko izražavanje na područjima: 

 - dramsko izražavanje 

- scensko izražavanje 

- literarno  izražavanje 

- medijsko izražavanje (video uradak ili fotografija) 

- glazbeno i likovno izražavanje  

 

Uzrast sudionika 

Učenici svih razreda osnovne i srednje škole.  



Upute za sudionike smotre 

Na smotri se može sudjelovati pojedinačno i skupno.  

Unutar pojedinačnih nastupa učenici mogu sudjelovati sljedećim oblicima: 

- monologom (ulomkom iz Biblije, crkvenih dokumenata,  književnoga, dramskoga, 

proznog djela vezanog uz temu) 

- monodramom 

- pojedinačnim recitalom 

Unutar skupnih nastupa učenici mogu sudjelovati sljedećim vrstama izraza: 

- dramsko-scenskom izvedbom 

- recitalom (skupnim govorenjem teksta) 

- glazbenom točkom 

 

Trajanje 

Pojedinačna izvedba može trajati 3-7 minuta, a skupna 5-15 minuta.  

U pripremi izvedaba važno je voditi računa o: 

1. Jasnoći teološke  i duhovne poruke 

2. Umjetničkoj razini djela (navesti u objašnjenju i estetsko načelo)  

3. Prilagođenost sadržaja uzrastu 

4. Uvježbanost sudionika smotre 

Važna napomena: 

Na smotri 2015. godine nije planirana natjecateljska forma.  

 

Prijava za smotru (za Đakovačko-osječku nadbiskupiju) 

Prijava je moguća do 15. prosinca 2014. godine. 

Za prijavu je potrebno ispuniti objavljenu prijavnicu sa svim traženim podacima do navedenoga 

datuma   (u prilogu word dokument) na e- adresu: 

smotra.vjeronaucna@gmail.com 

Navedeni mail možete koristit za eventualne upite, nejasnoće ili komentare.  

Nakon pregleda svih prijava, Povjerenstvo će kontaktirati prijavljene te obavijestiti o 

dogovorenom tijeku provedbe smotre. 

mailto:smotra.vjeronaucna@gmail.com

