
DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT 

 

I. OPĆI PODATCI O VJERONAUČNOM SATU 

Škola. OŠ „Vladimir Nazor „ Komletinci 

Razred:  1. 

Vjeroučiteljica: Ljubica Martinovic 

 

Nastavna cjelina: Usret Uskrsu 

Nastavna tema: Isus odlazi Ocu i ostaje s nama. 

Nastavna jedinica: Isus odlazi Ocu i ostaje s nama. 

 

Ključni pojmovi: Uzašašce, slanje apostola 

 CILJ:  Prepričati izvješće o Kristovu uzašašću i odlasku Ocu nebeskom. 

         Objasniti da je Isus  na poseban način u našem životu. 

 

ISHODI:  

             Obrazovni/ kognitivni:  

- Ispričati biblijsko izvješće o Kristovu uzašašću i odlasku Ocu nebeskom 

- Prepoznati kako Isus i dalje ostaje među svojim učenicima i vjernicima. 

Odgojni/afektivni:  

- Izraziti radost zbog Kristove prisutnosti među nama i nakon odlaska u  nebo                              

Djelatni/ funkcionalni ili psihomorički:  

- Širiti radost i ljubav prema drugima. 

 

Metodički sustav: interpretativno-analitički s elementima heurističkog 

Oblici rada: frontalni i individualni 

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

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

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

Nastavna pomagala: ploča, kreda, plakat, CD – player 

Korelacija: Hrvatski jezik – razgovor, prepričavanje 

                    Glazbena kultura- pjevanje (Idi kaži cijelom svijetu) 

 



Plan ploče: 

Uzašašće 

40 dana nakon Uskrsa. 

Isus kod Oca nebeskoga pripravlja mjesto za nas. 

 

Pitanja za provjer ishoda: 

Koliko dana nakog Uskras Isus odlazi Ocu nebeskom? 

Kako nazivamo taj blagdan? 

Koji zadatak je Isus dao svojim učenicima? 

Kako je Isus prisutan među nama? 

 

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

vjeronauka. KKC, Udžbenik i radna bilježnica  „Učimo ljubiti Boga i ljude“, MAK, časopis 

„Lađa“, Zlatna djeca. 

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

 

 

 

 

 

 

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 smiislu. 

6. Sinteza. 

7. Aktualizacija. 

8. Meditativno – molitveni završetak. 

 

 



III. TIJEK SATA 

 

1.Meditativno – molitveni početak:  

 Molitva Oče naš s posebnim naglaskom na riječima ..koji jesi na nebesima, sveti se ime 

tvoje, dođi kraljevstvo tvoje , budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji... 

 

2. Motivacija:  

Svatko ima neku osobu koju jako voli. Društvo te drage osobe nam puno znači. Jeste li već  

doživjeli  trenutke kada ste se od voljene osobe  trebali rastati, npr. mama kaže: Ne će me biti 

nekoliko dana.  Moram otići“ Što se tada u tebi budi? Kako se osjećaš? O čemu razmišljaš?    

No, mama ti je dala zadatak što trebaš raditi i tko će na tebe paziti dok se ona ne vrati. Hoćeš 

li ispuniti zadatak što ti ga je mama zadala da ga ispuniš dok ona ne dođe? Sada se sjetimo što 

se sve dogodilo s Isusom. Što znači da je Isus umro i uskrsnuo, da je živ? Kako su ga učenici 

prepoznali da je živ? 

 

3. Najava teme:   

Nakon uskrsnuća Isus je još neko vrijeme poučavao svoje učenike. No došao je trenutak 

rastanka s učenicima.  Mi ćemo danas govoriti o bladanu Uzašašća (Na ploču napisati naslov 

Uzašašće) 

 

4. Prvi susret s tekstom kroz zajednički  razgovor:  

 Isus se kroz 40 dana uvijek iznova javljao svojim učenicima dajući im upute za vrijeme kad 

se više neće javljati. ( Otvoriti udžbenike na str. 75.) 

Prije odlaska k Ocu, Isus pristupi učenicima i kaže im: „Dana mi je sva vlast na nebu i 

na zemlji! Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode!“ 

Promotrimo sliku u našim udžbenicma. Na njoj je prikazan Isus koji odlazi u nebo.  

Apostoli gledaju u njega  i izgledaju kao da ga nešto pitaju.  Razmislite što bi apostoli pitali 

Isusa? Prisjetite se da je  to posljednji susret apostola s uskrslim Kristom. Isus odlazi svome 

nebeskom Ocu u nebo. Nebo je Božji svijet. Nebo je svugdje gdje je Bog. Doći u nebo znači 

biti kod Boga i s n jime zauvijek živjeti. Isus je govorio da nam ide pripraviti mjesto . 

 

 5.Interpretacija u užem smislu: 

Gdje je Isus otišao? 

Kako se zove taj blagdan? 



Koji su zadatak dobili apostoli? Gdje nam Isus pripravlja mjesto? 

Isus nas voli i brine se za nas. Ne ostavlja nas same, pripravlja nam mjesto u nebu. Zbog toga 

smo radosni.  Svoju radost  ćemo pokušati izraziti učeći pjesmu : „ Idi kaži cijelom svijetu“. 

 

6. Sinteza:  

Učenici rješavaju zadatke na 54. I 55. str. radne bilježnice. 

1. Nadopunit Isusove riječi koje je rekao učenicima na rastanku i nauči ih napamet. 

2. Dovrši i oboji sliku o Isusovu uzašašcu. 

 

7. Aktualizacija:  

Pozvati učenike da na pripremljene 3D oblačice napišu kako će oni širiti radosnu vijest i tako 

biti prepoznati kao Kristovi učenici. ( na hamer papiru je nacrtan lik Krista koji odlazi k 

nebeskom Ocu ). Kada to napišu doci do Kristovog lika i oblačiće u koje su napisali poruke 

ljubavi zalijepiti oko Isusa. 

8.Meditativno – molitveni završetak:  

Pjesma Idi kaži cijelom svijetu.. 

 

IV. KRITIČKI OSVRT 

 

 

V. PRILOZI 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 


