
GRADIVO ZA VEROUK V ČASU »KORONA VIRUSA« 

 

Spoštovani starši in otroci! 

Na spletni strani župnije Petrovče boste našli dodatno gradivo za naše veroučne ure. 

Nekaj  gradiva nam pošilja tudi  Slovenki katehetski urad. 

Vabimo Vas, da si poleg nalog vzamete čas tudi za: 

- spremljanje svete maše po internetu ali TV ob nedeljah 

- branje Svetega pisma,  

- molitev 

- pogovor o veri 

- pogovor o težkih časih, ki jih sedaj doživljamo 

- ogled kakšnih svetopisemskih risank (na »youtube« je velik izbor, žal jih je večina 

v angleščini)  

Določeno gradivo si lahko tudi natisnete in rešen list prilepite v delovni zvezek. Delovne 

zvezke bomo pogledali, ko se zopet vidimo. V primeru vprašanj, težav, ….se lahko vedno 

obrnete na naše katehete. 

 

Stopili smo v mesec maj – Marijin mesec.  

Še vedno Vabimo vse otroke, da si doma naredijo molitveni kotiček. Vanj naj 

postavijo sliko ali kip Marije, lahko tudi angela varuha, Sveto pismo ter šopek 

rož. 

Vsak večer pred spanjem naj molijo kakšno Marijino molitev.  

Letos se žal ne bomo mogli srečevati v cerkvi pri pobožnosti »šmarnicah«, zato 

vas vabim, da skupaj z otroki spremljate šmarnice na Facebooku p. Vančija 

ali na spletni strani:  

1. Slovenskega katehetskega urada:  

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/04/Druzinska_smarnicna_poboznost-1.pdf 

2. ali YouTube kanalu 

https://www.youtube.com/channel/UCYrLlLZTmB1DljNqH25jQjA?view_as=subscriber&fb

clid=IwAR2gxiuI30gztLaAOeaegV5JTwXQnDEScozj3V 

3. na YouTube kanalu lahko spremljate tudi šmarnice IMENA ZA MARIJO – Tadeja 

Roblek 

 

 

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/04/Druzinska_smarnicna_poboznost-1.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCYrLlLZTmB1DljNqH25jQjA?view_as=subscriber&fbclid=IwAR2gxiuI30gztLaAOeaegV5JTwXQnDEScozj3V
https://www.youtube.com/channel/UCYrLlLZTmB1DljNqH25jQjA?view_as=subscriber&fbclid=IwAR2gxiuI30gztLaAOeaegV5JTwXQnDEScozj3V


1. RAZRED 

V učbeniku Praznujmo in se veselimo 1 na strani 68 -69 – Šmarnice - naredite nalogo. Če še 

niste utegnili, si naredite Marijin oltarček (kot je zapisano v vašem učbeniku na str. 68) 

Za še bolj radovedne: 

1. Gospa, ki je napisala letošnje šmarnice – Največji dar, nam je pripravila  prispevek o 

Mariji. Vemo, da je Marija Jezusova mamica. V prispevku bomo slišali, kako je Marija 

postala tudi naša nebeška mamica. Poslušajte ga: 

https://www.youtube.com/watch?v=TC6UltwUn1I&feature=youtu.be 

 

2. Ne pozabite na molitev za vse mamice sveta – v mesecu maju molimo molitev Zdrava 

Marija 

 

3. Skupaj z otroki zapoj pesem O Marija, kako si lepa ti 

https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&list=PLm6_p_w3PILnrHT62cc0v

LqRz06ze0k6b&index=18 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TC6UltwUn1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&list=PLm6_p_w3PILnrHT62cc0vLqRz06ze0k6b&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&list=PLm6_p_w3PILnrHT62cc0vLqRz06ze0k6b&index=18


2. RAZRED 

Tokrat se bomo v učbeniku Praznujmo z Jezusom 2 ustavili na strani 62-63 - 

Po Mariji k Jezusu. 

1. Gospa, ki je napisala letošnje šmarnice – Največji dar, nam je pripravila prispevek o 

Mariji.  Vemo, da je Marija Jezusova mamica. V prispevku bomo slišali, kako je postala 

tudi naša nebeška mamica. Poslušajte ga: 

https://www.youtube.com/watch?v=TC6UltwUn1I&feature=youtu.be 

2. Za nalogo v delovnem zvezku boš potreboval/a tudi prilogo. Če se je izgubila nič hudega, 

pa nariši cvetove šmarnice sam/a.  Okoli šmarnice pa napiši nekaj vzklikov litanij.  

Kaj so litanije? 

LITANIJE so molitev, s katero častimo Marijo (obstajajo tudi druge litanije na čast Jezusu, 

svetnikom, …). Molitev litanij k Mariji je naštevanje lepih lastnosti o Mariji. Ob vzklikih jo 

tudi prosimo zase in za druge z besedami »prosi za nas«. 

S pomočjo spodnje povezave jih  zmolite skupaj v družini. 

http://www.molitev.net/molitev/litanije-matere-bozje 

3. Ne pozabite na molitev za vse mamice sveta – v mesecu maju molimo molitev Zdrava 

Marija(če že zelo dobro znaš molitev Zdrava Marija, se nauči molitev O Gospa moja) 

4. Skupaj z otroki zapoj pesem: 

https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&list=PLm6_p_w3PILnrHT62cc0v

LqRz06ze0k6b&index=18    

https://www.youtube.com/watch?v=KH_1vydPaY8   

 

                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=TC6UltwUn1I&feature=youtu.be
http://www.molitev.net/molitev/litanije-matere-bozje
https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&list=PLm6_p_w3PILnrHT62cc0vLqRz06ze0k6b&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&list=PLm6_p_w3PILnrHT62cc0vLqRz06ze0k6b&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=KH_1vydPaY8


3. RAZRED 

1. V učbeniku Kristjani praznujemo skupaj 3 na str. 122, 123 in 125 – Marija 

Mati Cerkve si preberi svetopisemski odlomek ter reši naloge.  

1. Gospa, ki je napisala letošnje šmarnice – Največji dar, nam je pripravila prispevek o 

Mariji. Vemo, da je Marija Jezusova mamica. V prispevku bomo slišali, kako je postala  

naša nebeška mati. Poslušajte ga: 

https://www.youtube.com/watch?v=TC6UltwUn1I&feature=youtu.be 

S pomočjo prispevka boš lažje rešil/a nalogo na str. 123. 

2. V mesecu maju molimo pri šmarnični pobožnosti molitev litanije 

Kaj so litanije? 

LITANIJE so molitev, s katero častimo Marijo (obstajajo tudi druge litanije na čast Jezusu, 

svetnikom, …). Molitev litanij k Mariji je naštevanje lepih lastnosti o Mariji. Ob vzklikih jo 

tudi prosimo zase in za druge z besedami »prosi za nas«. 

S pomočjo spodnje povezave jih  zmolite skupaj v družini. 

http://www.molitev.net/molitev/litanije-matere-bozje 

3. Ne pozabite na molitev za vse mamice sveta – v mesecu maju molimo molitev Zdrava 

Marija(če že zelo dobro znaš molitev Zdrava Marija, se nauči molitev O Gospa moja) 

 

4. Zapoj skupaj z Jezusom in Marijo 

https://www.youtube.com/watch?v=px8YReLoJBM 

https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&list=PLm6_p_w3PILnrHT62cc0v

LqRz06ze0k6b&index=18    

https://www.youtube.com/watch?v=KH_1vydPaY8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TC6UltwUn1I&feature=youtu.be
http://www.molitev.net/molitev/litanije-matere-bozje
https://www.youtube.com/watch?v=px8YReLoJBM
https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&list=PLm6_p_w3PILnrHT62cc0vLqRz06ze0k6b&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&list=PLm6_p_w3PILnrHT62cc0vLqRz06ze0k6b&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=KH_1vydPaY8


 

 



4. RAZRED 

1. V učbeniku Pot v srečno življenje 4 na str. 64 – 67 – Božje ime je sveto; si preberi  

svetopisemski odlomek iz Stare zaveze o preroku Danijelu (letos smo spoznali že preroka 

Jona; poglavje 11). 

2. V delovnem zvezku reši nalogo na str. 48. in 50. 

3. Na YouTube kanalu si lahko ogledaš risanko o preroku Danijelu. Vključi samodejne 

podnapise (klikni na nastavitve(vijak), na to klikni na angleščina samodejno ustvarjanje in na 

to na samodejni prevod – tu izbereš slovenščino)  

https://www.youtube.com/watch?v=_3K9YhI_xkc 

3. Še vedno te vabim, da doma skupaj molite molitev O Gospa moja (učbenik str. 109, št. 12), 

lahko pa moliš tudi litanije k Materi Božji (najdeš jih v molitveniku, ki si ga dobil/a v dar 

od staršev pri obhajilu; verjetno se spomniš te molitve iz lanskoletnih šmarnic). 

4. Kaj pravzaprav pomeni – Ne skruni Božjega pomena 

- da vedno in povsod (tudi če smo jezni na celi svet ter Boga) spoštljivo izgovarjamo božje ime 

- da se trudimo ter ne preklinjamo 

- da se spoštljivo pokrižamo 

- da spoštljivo prejemamo sveto obhajilo - hostijo 

- da spoštljivo molimo 

- da spoštljivo pokleknemo 

- da se primerno obnašamo v božji hiši 

- da se ne norčujemo iz svetih stvari, iz ljudi 

- da skrbimo za lepo  besedno izražanje 

- da se kulturno obnašamo ……. 

5. Vprašaj starše, dedke babice, … če poznajo kakšen pregovor o lepem govorjenju ali 

obnašanju in ga zapiši v delovni zvezek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3K9YhI_xkc


5. RAZRED 

Dragi veroukarji 5. r! 

1. V tem tednu vas vabim, da ponovite 7 zakramentov (učbenik str.14 -15 ter 7 glavnih 

grehov(delovni zvezek str.75).  

2. Naučite se častitljivi del rožnega venca (ni težko, res ne ); učbenik str. 130, št. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prejšnji teden ste imeli za nalogo v delovnem zvezku, da rešite nalogo na str. 112.  Če 

ste imeli težave, imate tu rešitve. Popravi ali pa reši, če še nisi. 

 

1. SEDEM     2. VNEBOVHOD     3. EVHARISTIJA      4. TELO     5. ORGLE 

6. RDEČA     7. EVANGELIJ       8. ŠTIRIDESET      9. NAZARET    10. JEZUS 

11. EGIPT     12. TABERNAKELJ     13. EVA       14. LAZAR       15. OLTAR 

 

 

 



6. RAZRED 

1. V učbeniku Skupaj v Novi svet 6 si preberite na str. 99. -101 poglavje 

Kakor eno srce in ena duša.   

Svetopisemski odlomek govori, kako so prvi kristjani v prvi Cerkvi opravljali 

različne poklice; kako so pravzaprav živeli. Živeli so složno, si med seboj 

pomagali, skrbeli drug za drugega, …  

Res da je življenje danes čisto drugače, vendar tudi mi, ki smo kristjani se moramo 

truditi, da bi živeli kot prvi kristjani. 

2. V delovnem zvezku reši naloge na str. 87 -90. 

Ob nalogah v delovnem zvezku boš razmišljal, kaj boš postal ko boš velik 

(mogoče že veš, mogoče ti je kak poklic pri srcu in razmišljaš, da bi ga rad/a 

opravljal).  

Vsak izmed nas odraslih opravlja določen poklic. Beseda poklic izhaja iz besede 

poklicanost; poklicanost pa v sebi skriva tudi vrednoto poslanstva.  

Mami in ati opravljata vsak dan poklic mamice in očeta, vi opravljate poklic brata 

ali sestre ter seveda učenca, veroučenca.  

Če si ti dejaven v Cerkvi – opravljaš poklic/poslanstvo ministranta, animatorja, 

oratorijica, pevca v pevskem zboru, …. 

Če so tvoji starši, dedki ali babice dejavni v Cerkvi – lahko opravljajo 

poklic/poslanstvo bralca božje besede, zakristanta, ključarja, voditelja Karitas, 

molitvene skupine, člana ŽPS, pevca, čistilca, krasilca cerkve 

Vsak poklic, ki ga opravljamo je koristen družbi, torej nam ljudem. Tudi tisti, ki 

jih ne opravljamo za plačilo.   

Poklic je potrebno vestno opravljati ter vse poklice spoštovati. 

3. V tem tednu moli molitev O Gospa Moja ali Pod tvoje varstvo pribežimo s 

prošnjo Mariji, da se boš, ko bo prišel čas, pravilno odločil za poklic za 

katerega imaš dar.  


