
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=s

ubscriber&fbclid=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
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 

1. Dragi 1. r . Iz Slovenskega katehetskega urada so nam poslali čudovit 

prispevek o priliki O Izgubljeni ovci. Ravno pred »corono« smo tudi mi 

poslušali zgodbo o Izgubljeni ovci. Ker je od takrat že dolgo, vas vabim, da zopet 

prisluhnemo priliki o Izgubljeni ovci. 

Prisluhnite s. Emi in zapojte z njo : 

https://www.youtube.com/watch?v=CIHNzBnOHv0 

2. Na strani 45 smo mi že naredili nalogo (če je kdo še ni, jo naj naredi).  

Vas pa vabim, da naredite nalogo na strani 43. Ovčko lahko tudi prerišete na 

trdi karton in jo polepite z vato (ali pa kar v delovnem zvezku) 

3. V tem tednu vas vabim, da k molitvi Zdrava Marija, dodate še Oče naš za 

vse naše duhovnike. 

4. Skupaj z otroki zapojte pesem V življenje 

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

 

 

HVALA TI JEZUS, KER SKRBIŠ ZAME, ČEPRAV SEM LE DROBEN OTROK MED 

MNOŽICO LJUDI – JAGNJE V VELIKANSKI ČREDI. 

TI VEŠ, KDO SEM. IN POZNAŠ MOJE IME. 

PROSIM TE, DA SE NE BI ZGUBIL, ČE PA SE BOM, ME HITRO POIŠČI. 

AMEN! 

https://www.youtube.com/watch?v=CIHNzBnOHv0
https://www.youtube.com/watch?v=px8YReLoJBM


2. RAZRED 

1. Dragi 2. r . Iz Slovenskega katehetskega urada so nam poslali čudovit 

prispevek za našo veroučno uro: 

Prisluhnite s. Emi in zapojte z njo : 

https://www.youtube.com/watch?v=CIHNzBnOHv0 

2. Za domačo nalogo naredi na str. 58 – 61. V pomoč ti bo zgornji prispevek 

in 1. del stripa o apostolu Petru: 

http://zupnija-petrovce.rkc.si/nova_2017/wp-content/uploads/2020/05/2.-razred-

Zgodba-o-apostolu-Petru-1.del_.pdf 

3. V tem tednu molite skupaj s starši po svoji prošnji, svojemu namenu! 

4. Skupaj z otroki  si še naprej prepevajte pesmi:    

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

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

5. Vprašaj starše, če vedo, zakaj Jezus daje Petru ključe . 

 

 

HVALA TI JEZUS, KER SKRBIŠ ZAME, ČEPRAV SEM LE DROBEN OTROK MED 

MNOŽICO LJUDI – JAGNJE V VELIKANSKI ČREDI. 

TI VEŠ, KDO SEM. IN POZNAŠ MOJE IME. 

PROSIM TE, DA SE NE BI ZGUBIL, ČE PA SE BOM, ME HITRO POIŠČI. 

AMEN                     

https://www.youtube.com/watch?v=CIHNzBnOHv0
http://zupnija-petrovce.rkc.si/nova_2017/wp-content/uploads/2020/05/2.-razred-Zgodba-o-apostolu-Petru-1.del_.pdf
http://zupnija-petrovce.rkc.si/nova_2017/wp-content/uploads/2020/05/2.-razred-Zgodba-o-apostolu-Petru-1.del_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KH_1vydPaY8
https://www.youtube.com/watch?v=px8YReLoJBM


3. RAZRED 

1. V učbeniku Kristjani praznujemo skupaj 3 na strani 78 – 81 preberi 

svetopisemski odlomek in naredi nalogo. 

2. Nauči se mašno molitev:  

NAJ SPREJME GOSPOD DARITEV IZ TVOJIH ROK, V HVALO IN ČAST 

SVOJEMU IMENU, V BLAGOR TUDI NAM SVOJI CERKVI. 

3. Vsak dan list papirja napiši, kaj bi Jezusu daroval. Listke zbiraj v škatlico.  

Jezus lahko darujemo vse, kar je del našega življenja, vse dobro in slabo. 

Vse kar je dobrega mu darujemo in se zahvaljujemo. Vse kar je težkega, slabega, 

žalostnega mu darujemo ter ga prosimo, da nam pomaga.  

4. Pri sveti maši pri darovanju duhovnik uporablja naslednje svete posode in 

različne prtičke:  

Poslušaj od 4.12 minute do 7.15(lahko pa tudi vse) 

https://www.youtube.com/watch?v=9z5XE9t01pY&feature=youtu.be 

 patena - plitev pladenj, navadno narejen iz plemenite kovine, na katero 

duhovnik pri maši, med evharistijo položi hostijo. Pred prvo uporabo pateno slovesno 

blagoslovijo. Na pateno duhovnik po navadi polaga tisto hostijo, ki jo potem tudi sam použije 

in je nekoliko večja od ostalih. 

 

 

  kelih -je posoda z dolgim pecljem namenjena za pitje. V krščanstvu je kelih 

posoda za vino, ki pri evharistični daritvi pomeni navzočnost Kristusove krvi. Sveto pismo nam 

poroča, da je Jezus pri zadnji večerji ponudil apostolom kelih z vinom in jim rekel: »To je moja 

kri, kri zaveze, ki se preliva za mnoge.« 

https://www.youtube.com/watch?v=9z5XE9t01pY&feature=youtu.be


    ciborij(dve obliki) ima kovinski pokrov, na katerem je 

pogosto majhen križ. Poleg tega je ciborij včasih pokrit s prtičem. Uporablja se za shranjevanje 

posvečenih hostij. 

 

vrček za vodo in vino 

Različne prtičke: korporal, purifikatorij,…. 

 

4. Prepevajte si pesmi: 

Sprejmi ta dar (besedilo str. 79) 

https://www.youtube.com/watch?v=OI7llKxM2P4 

Samuel (besedilo že imate) 

https://www.youtube.com/watch?v=fqA2y_myjZQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OI7llKxM2P4
https://www.youtube.com/watch?v=fqA2y_myjZQ


4. RAZRED 

 

1. V učbeniku Pot v srečno življenje 4 na str.  68 – 71 - Gospodov dan; si 

preberi  svetopisemski odlomek iz Stare zaveze, ki govori o 3. božji zapovedi. 

 

2. V delovnem zvezku reši nalogo na str. 54 – 55  (prejšnji teden je bila naloga 

na strani 51 – 53). 

 

3. Poišči fotografije od prvega svetega obhajila in se Bogu zahvali za dar 

svetega obhajila. 

 

4. Za ponovitev oz. če želiš izvedeti kaj več – poslušaj spodnji prispevek 

duhovnika Slavka: 

https://www.youtube.com/watch?v=9z5XE9t01pY&feature=youtu.be 

 

5. Kaj pa tebi pomeni zapoved – Posvečuj Gospodov dan? 

Preberi strip: 

http://zupnija-petrovce.rkc.si/nova_2017/wp-content/uploads/2020/05/4.-

razred-Strip-3-božja-zapoved.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9z5XE9t01pY&feature=youtu.be
http://zupnija-petrovce.rkc.si/nova_2017/wp-content/uploads/2020/05/4.-razred-Strip-3-božja-zapoved.pdf
http://zupnija-petrovce.rkc.si/nova_2017/wp-content/uploads/2020/05/4.-razred-Strip-3-božja-zapoved.pdf


5. RAZRED 

1. Upam, da ste ponovili sedem zakramentov, sedem glavnih grehov ter se naučili 

častitljivi del rožnega venca  . 

2. V tem tednu vas vabim, da si preberete v knjigi Znamenja na poti k Bogu 5 

poglavje 22 – Sveta maša je Jezusova daritev stran 94 – 98.  

3. Poslušajte spodnji prispevek in »osvežite« spomin na znanje o sveti maši. 

Spomni se tudi, kako si se pripravljal na prvo sveto obhajilo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z5XE9t01pY&feature=youtu.be 

4. V delovnem zvezku naredi naloge na strani 104, 105, 106 ter vprašanja na 

strani 111. Naloga ni težka, če si prej dobro prebereš svetopisemski odlomek in 

vsebino v učbeniku ter poslušaš prispevek. 

5. Ne pozabi na molitev in poslušanje šmarnic preko Facebook ali na 

YouTube kanalu . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9z5XE9t01pY&feature=youtu.be


6. RAZRED 

1. V učbeniku Skupaj v Novi svet 6 si preberite na str. 103 - 105 poglavje Kot 

moški in ženske  

Svetopisemski odlomek govori o tem, kako čudovito smo ustvarjeni (psalm 139, 

knjiga 103-104) Ustvarjeni smo kot moški in ženske, po božji podobi (Bogu smo 

podobni po lepoti, resnici, dobroti, čistosti, pravičnosti, ljubezni, ….). 

2. V delovnem zvezku reši naloge na str. 91 - 93 

Ob nalogah v delovnem zvezku boš razmišljal/a o tem v čem se moški in ženske 

razlikujemo – kakšna dela opravljajo moški, kakšna ženska, kakšni smo po 

naravi moški , ženske, ….da je potrebno svoje telo spoštovati, zanj skrbeti.. se 

zavedati, da je telo dar in vse kar zmoremo in smo. 

3. Moli psalm 139(knjiga str.103-104) in premišljuj njegovo sporočilo. 

 

 

….hvalim te, ker sem tako čudovito narejen, 

Ker so čudovita tvoja dela, ….(prim. Psalm 139) 


