
GRADIVO ZA VEROUK V ČASU »KORONA VIRUSA« 

 

Spoštovani starši in otroci! 

Na spletni strani župnije Petrovče ste lahko v času, ko se nismo mogli 

srečevati, spremljali spodbude za družinsko katehezo in veroučne naloge.  

Prihodnji teden zaključujemo letošnje veroučno leto s srečanjem po 

triadah. Bistvo naše vere je vera v Jezusa Kristusa, našega 

Odrešenika. Zato vas vabimo k sveti maši, k Jezusu: 

1. triada – vabljeni k sveti maši v ponedeljek 8. junija ob 19. uri 

2. triada – vabljeni k sveti maši v sredo 10. junija ob 19. uri 

3. triada – vabljeni k sveti maši v petek ob 19. uri 

Pri sveti maši se bomo Bogu zahvalili za vse milosti, ki smo jih kljub težkim 

razmeram, prejeli.  

Prosimo vas, da tisti, ki še niste oddali podpisanih spričeval, da jih 

prinesete s sabo.  

Veroučna spričevala boste za letošnje veroučno leto prejeli v mesecu 

septembru, ko pričnemo novo veroučno leto.   

Potrebovali bomo vaše delovne zvezke   – prosimo, da jih oddate do 

konca meseca junija (ali po dogovoru) v župnišče ali pri vsaki sveti 

maši ob nedeljah.  

 

 

HVALA KLAVDIJI SERAŽIN ZA OBJAVE!   

 



Spoštovani starši in otroci! 

NAGRADNI KVIZ -  še vedno vas vabimo k SODELOVANJU 

Počasi se bližamo koncu meseca maja in z njim šmarničnega branja. Če niste 

uspeli poslušati ali prebrati celotne zgodbe šmarničnega branja, so vam le-te še 

vedno na razpolago na spletu. 

V preteklem tednu smo praznovali praznik Jezusovega vnebohoda (40 dni po 

veliki noči). Tako da se sedaj simbolično »preselimo« v dvorano zadnje večerje, 

kjer bomo skupaj z Marijo in  apostoli molili in pričakovali Svetega Duha. 

Petdeseti dan po veliki noči (deset dni po vnebohodu) praznujemo praznik 

binkošti. Na ta dan nosi duhovnik rdeči mašni plašč.  

Praznik binkošti je praznik: 

- prihoda Svetega Duha 

- ustanovitev Cerkve (kot občestva vseh krščenih) 

- to je prva sveta birma (zakrament) 

S praznikom binkošti zaključujemo tudi velikonočni čas. V cerkvenem letu se 

»vračamo«  v čas med letom. 

NAGRADNI KVIZ - SODELUJTE 

Na spodnji povezavi vas čaka spletni kviz (za starše 1.triade in otroke 2. in 3. 

triade).  

https://puzzel.org/en/acrostic/play?p=-M6zk54Uv_P0piJknBpt 

Ob pravilnih odgovorih, se vam bo polje obarvalo zeleno; geslo 

kviza/križanke izpišite (vijolični kvadratki) in mi ga pošljite po mobitelu (sms 

– starši imajo mojo številko  ) 

V mesecu juniju se srečamo na zaključni veroučni sveti maši, kjer bomo 

žrebali za vsako triado nekaj nagrad.  

Pomagajte si: 

- dobro preberite zgornje besedilo 

- z internetom (»stric« google ve marsikaj )  

- Svetim pismom 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Apd+2%2C1-

13&id13=1&pos=0&set=2&l=sl 

 

 

https://puzzel.org/en/acrostic/play?p=-M6zk54Uv_P0piJknBpt
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Apd+2%2C1-13&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Apd+2%2C1-13&id13=1&pos=0&set=2&l=sl


1. RAZRED 

Ob koncu veroučnega leta vas vabim, da si pogledate spodnji videoposnetek o veselju 

in življenju.  

https://www.youtube.com/watch?v=iJUfYQQk8Pw&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR2wicKmR-PRuiuEzTplYDx2ga3_nG3LD6BCvPD_6TxvXDlMpTkbwwHlXKE 

Ob tem se boste lahko naučili tudi pesem, ki jo tako rad prepeva tudi naš pater Vanči! 

Naloge v delovnem ni  - 

 

 

 

Ob nedelji Svete trojice pa še spodnji videoposnetek o tem Kdo je Sveti Duh? 

https://www.youtube.com/watch?v=QMg5fwl_Fug&fbclid=IwAR3B34fshoNdzqd

Lk24JH8E_awofKcXzIUhasZB_usFwGm9rgZ6hjKHgVfM 

 

Hvala sestri Emi za vse čudovite posnetke in kateheze!   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJUfYQQk8Pw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wicKmR-PRuiuEzTplYDx2ga3_nG3LD6BCvPD_6TxvXDlMpTkbwwHlXKE
https://www.youtube.com/watch?v=iJUfYQQk8Pw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wicKmR-PRuiuEzTplYDx2ga3_nG3LD6BCvPD_6TxvXDlMpTkbwwHlXKE
https://www.youtube.com/watch?v=QMg5fwl_Fug&fbclid=IwAR3B34fshoNdzqdLk24JH8E_awofKcXzIUhasZB_usFwGm9rgZ6hjKHgVfM
https://www.youtube.com/watch?v=QMg5fwl_Fug&fbclid=IwAR3B34fshoNdzqdLk24JH8E_awofKcXzIUhasZB_usFwGm9rgZ6hjKHgVfM


2. RAZRED 

1. Ob koncu veroučnega leta vas vabim, da si ogledate še zadnji videoposnetek o 

Mariji in fatimskih pastirjih. O čudežu, ki se je zgodil ……. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd00-AjfoRU&feature=youtu.be 

2. Reši še zadnjo nalogo v delovnem zvezku – na str. 66 – 67 

 

CERKEV V FATIMI NA PORTUGALSKEM 

(zgradili so jo na kraju, kjer se je prikazala Marija) 

 

 

KIP FATIMSKE MATI BOŽJE  

(takšen kip Marije imamo tudi na v naši cerkvi – takoj, ko vstopiš skozi glavna 

vrata – na desno) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd00-AjfoRU&feature=youtu.be


3. RAZRED 

Ob zaključku veroučnega leta vam pošiljam povezavo do videokatehez 

za prvoobhajance (pripravil jih je duhovnik Franc Zorec): 

 3. razred – Kristjani praznujemo in se veselimo: 20. enota: 
Spremenjenje 

 3. razred – Kristjani praznujemo in se veselimo: 21. enota: Pridi, 
ljubi Jezus 

 3. razred – Kristjani praznujemo in se veselimo: 22. enota: Priča si 
 3. razred – Kristjani praznujemo in se veselimo: 26. enota: Sveto 

Rešnje Telo in Kri 

Skupaj s starši si jih oglejte in se o njih pogovorite. Vsak teden si izberite 

eno   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zosMEsnFcI8
https://youtu.be/zosMEsnFcI8
https://youtu.be/8gRF90E2Ctw
https://youtu.be/8gRF90E2Ctw
https://youtu.be/haCmUfOAOJI
https://youtu.be/9uvxjkgXZDY
https://youtu.be/9uvxjkgXZDY


4. RAZRED 

Ob koncu veroučnega leta vas vabim, da si ogledate spodnji 

videoposnetek, ki govori o Sveti Trojici, ki jo sestavljajo Oče, Sin in 

Sveti Duh (spomni se na znamenje križa) 

https://www.youtube.com/watch?v=ECaUm1qN0hU&feature=youtu.be 

 

Prepoznaš na zgornji sliki, katero znamenje upodablja Očeta, Sina 

in Svetega Duha! 

 

Dragi 4. razred! 

Naš cilj v letošnjem letu je bil, da bi skozi zgodbe Svetega pisma stare 

zaveze spoznali, kako Bog vsak trenutek, v dobre in slabem, skrbi za nas 

in nas skozi svojo besedo usmerja v življenju.  

Upam, da se vam je uspelo naučiti naslednje molitve : 

- O Jezus blagoslovi me 

- O Gospa Moja, o Mati moja 

- Deset božjih zapovedi 

Vabim vas, da tudi med počitnicami vzamete v roko Sveto pismo, ter 

premišljujete besedo, ki nam jo podarja Vsemogočni Bog. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECaUm1qN0hU&feature=youtu.be


5. RAZRED in 6. RAZRED 

 

Ob koncu veroučnega leta vas vabim, da si ogledate spodnji video 

povzetek in naredite še zadnjo nalogo. Upam, da vam uspe. 

https://www.youtube.com/watch?v=eOEs8Pn_jJU&t=1s 

 

-  5. razred – Znamenja na poti k Bogu: 28. enota: Bog nas varuje in 
blagoslavlja, 124-128  

-  6. razred Skupaj v novi svet: 26. enota: Govorica narave, 120-121 

 

Na počitnice skupaj z Jezusom v srcu! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOEs8Pn_jJU&t=1s

