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DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT 

 

 

I. OPĆI PODATCI O VJERONAUČNOM SATU 

 

Škola: OŠ Antun Bauer, Vukovar 

Razred: 1 

Vjeroučitelj/ica: Kristina, s. Doroteja Krešić 

 

Nastavna cjelina: Ususret Uskrsu 

Nastavna tema: Isus živi – uskrsnuo je 

Nastavna jedinica: Uskrsna noć 

 

Ključni pojmovi: Uskrs, znakovi vazmenog otajstva 

CILJ: Razumjeti da je Isus Krist svjetlo koje je zauvijek pobijedilo tamu. Objasniti da je 

uskrsna svijeća znak uskrslog Krista. 

ISHODI: 

 Obrazovni / kognitivni: Opisati oznake na uskrsnoj svijeći.  

                                                Prepoznati poklik „Aleluja“ kao uskrsni poklik 

                                                 radosti i naučiti ga pjevati.  

 Odgojni / afektivni:Izraziti radost zbog Kristova uskrsnuća. 

            Djelatni / funkcionalni ili psihomotorički: Nastaviti činiti dobro drugima. 

 

Metodički sustav: interpretativno-analitički s elementima heurističkog 

Oblici rada: frontalni, individualni 

Aktivnosti učenika: rad na tekstu, usmeno stvaralačko izražavanje, razgovor, molitveno 

izražavanje, pismeno i likovno izražavanje, promatranje slika, pjevanje. 

Nastavne metode: molitva i molitveno izražavanje, usmeno izlaganje, pripovijedanje, 

objašnjavanje, razgovor, pjevanje. 

Nastavna sredstva: riječ učitelja, udžbenik i radna bilježnica „Učimo ljubiti Boga i ljude“ 

Nastavna pomagala: ploča, kreda, svijeća, zvono, CD- player 

Korelacija: Hrvatski jezik – razgovor o tekstu, personifikacija 

                   Glazbena kultura – pjevanje uskrsnog poklika „Aleluja“ 

 

 

 



2 

 

Plan ploče:  

 

 

                        USKRSNA NOĆ  

                       

  USKRSNA SVIJEĆA   

  ALFA- POČETAK 

  OMEGA- SVRŠETAK 

  PET ČAVALA- PET ISUSOVIH RANA 

 

 

Pitanja za provjeru ishoda:  

Koji je znak uskrsloga Krista? 

Koje su oznake na uskrsnoj svijeći? 

Kako se naziva uskrsni poklik radosti? 

 

Izvori za pripremanje nastavnika: Sveto pismo, Nastavni plan i program katoličkog 

vjeronauka, Katekizam Katoličke Crkve, Udžbenik i radna bilježnica „Učimo ljubiti Boga i 

ljude, časopis Lađa. 

Izvori za pripremanje učenika: Udžbenik i radna bilježnica „Učimo ljubiti Boga i ljude“ 

 

 

 

 

 

 

II. GLOBALNA STRUKTURA SATA 

 

1. Meditativno-molitveni početak 

2. Motivacija  

3. Najava teme 

4. Prvi susret s tekstom kroz zajednički razgovor 

5. Interpretacija u užem smislu 

6. Sinteza  

7. Aktualizacija 

8. Meditativno-molitveni završetak 
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III. TIJEK SATA 

   

1. Meditativno-molitveni početak : U prostoriji je mrak, palim svijeću i molimo molitvu 

Oče naš. 

 

2. Motivacija : Djeco, jeste li ikada hodali u tami, mraku, kad se ništa ne vidi. Kako ste se 

osjećali? Promotrimo nakratko plamen ove svijeće. Kako se osjećaš dok ga promatraš? 

Na koga nas podsjeća ova svijeća?                     

      

3. Najava teme : Isus je umro, dao je svoj život i opet je bila tama.(ugasiti svijeću) Ali, 

znamo da je Isus uskrsnuo i to svjetlo se opet upalilo da se više nikad ne ugasi (upaliti 

svijeću) Naš današnji naslov  i naša tema je Uskrsna noć. (Na ploču napisati naslov 

„Uskrsna noć“). 

 

4. Prvi susret s tekstom kroz zajednički razgovor : Velika subota dan je Isusova počinka 

u grobu, dan žalosti. Taj dan čak ni zvona ne zvone. Sa spuštanjem mraka Velika subota 

postaje sveto noćno bdijenje proslave Isusove smrti i uskrsnuća.  (Otvoriti udžbenike na 

str. 71.). Isus nije ostao u grobu. Bog ga je uskrisio od mrtvih. Isus je pobijedio 

smrt. Uskrsnuli Isus vječno živi. Obred Velike subote započinje blagoslovom ognja. 

Zatim se pripravlja svijeća.  

 

Promotrimo sliku Uskrsne svijeće u našim udžbenicima. Na njoj je znak križa, pri 

njegovom vrhu upisano je grčko slovo alfa. Alfa je u grčkoj abecedi prvo slovo, 

označava početak. Pri dnu križa upisano je slovo omega. Ono je posljednje slovo i 

označava svršetak. Ovim slovima označava se Isusa Krista kao prvog i posljednjeg jer je 

on početak i svršetak. Napisan je broj godina koliko ih je prošlo od Isusova rođenja. 

Vidimo neke kuglice na svijeći. Koliko ih ima? To su zrnca tamjana i označuju pet 

Isusovih rana. Sjetimo se, na Veliki petak prilazimo ovako ranjenom Isusu i klanjamo 

mu se.   

Koga nam predstavlja svijeća, posebno ovako ukrašena? 

        Isus je uskrsnuo. Svijeća je upaljena, ona je znak Krista uskrsloga, u crkvu je unosimo u   

        radosnoj povorci uz pjevanje. (Na ploču napisati sažetak, učenici u bilježnice) 

 

5. Interpretacija u užem smislu : Ta velika  radost naviještena je davno prije Isusova 

rođenja, ovako piše u Bibliji: “Brda će klicati od radosti i sva će stabla u polju  
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pljeskati…“ Mogu li brda klicati? A stabla pljeskati? Što je prorok htio reći? Da u 

prirodi nastaju promjene, nevjerojatne radosti. 

Da je netko od nas u prirodi cvijet, kako bi se ponašao kada bi čuo da je Gospodin 

uskrsnuo? Kako bi slavili Gospodina da ste voda? A da ste zvono?( Iz torbe izvaditi 

zvono i njime nakratko zvoniti.) 

        Budući da smo mi ipak ljudi, pretpostavljam da bismo zapjevali. Kroz 40 dana Korizme            

       na svetim  misama ne čuju se radosne pjesme. Na Uskrsnu noć ponovno se čuje poklik: 

            Aleluja! 

       Taj poklik želi nas probuditi, oduševiti, učiniti  da sve pršti od radosti!(pustiti učenicima  

       na CD- u poklik: Aleluja Onom koji uskrsnu i naučiti ih pjevati.) 

 

6. Sinteza : Učenici rješavaju zadatke na str. 51. radne bilježnice.  

       1a) Na što nas podsjeća svjetlo goruće uskrsne svijeće? 

         b) Što označuju slova A i Ω? 

         c) Što označuje pet čavala s voskom koji su zabodeni u svijeću?  

        2) Oboji crtež uskrsne svijeće. 

          

7. Aktualizacija : Pozvati učenike da otvore svoje radne bilježnice na str. 46. Gdje su 

nacrtali stablo. Na to stablo bi na kraju svakoga dana, ako bi procijenili da su bili dobri, 

crtali cvjetiće. Nakon toga zadržavamo se u kratkom razgovoru: Što se dogodilo s vašim 

stablom? Je li ono procvjetalo? Naša dobrota potisnula je zlo i mrak. Krenuli smo za 

uskrsnulim Isusom.  

 

8. Meditativno-molitveni završetak : 

        Pjesma: Aleluja onom koji uskrsnu 

 

IV. KRITIČKI OSVRT 
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V. PRILOZI 

 

 

 

 


