
Veroučna ura za 7.razred na daljavo 18.01.2021  

 

A: UČBENIK LEKCIJA 18:  PRIŠEL JE ZA VSE LJUDI  

Odpri učbenik lekcija 18 in preberi stran 114-115- 116. Odgovori:  
1. Kaj pravi Jezus o otrocih? 
2. Kaj pravi Jezus o bogatem mladeniču? 
3. Kaj je delal Jezus z bolniki in invalidi? 
4. Kaj nas uči apostol Peter? 
5. Po kom prihaja Jezus med nas ljudi? 
6. Kako prihaja Jezus med ljudi, ki ga ne poznajo? 

 

B: LITURGIČNI ZVEZEK- ČAS MED LETOM - I. 

Odgovore zapiši v liturgični zvezek: za 2. nedeljo MED LETOM – I.  Liturgične zvezke bom pobrala in pogledala, 
ko se srečamo v učilnici. Pričakujem vaše odgovore na vse nedelje! Kdor dela tekoče, ne bo imel nič praznih listov.  

C: DEJAVNOSTI 

Domača naloga: Preberi zgodbo o dveh sošolkah, Petri in Sari v učbeniku na strani 116-117-118.. Razmisli, ali 
imaš tudi ti v svoji bližini sosolca/sošolko/prijatelja kot je Sara in kako bi lahko pomagal? Ali pa bodi skriti prijatelj 
to šolsko leto in navduši tudi druge. Skavtje se radi igrajo   skritega prijatelja in ga presenečajo z dobroto in 
prijaznostjo, za to igro ni omejitev.  

D: TEST  

Za TEST za prvo polletje  bo vsak dobil tudi vprašanje o božjih zapovedih, da opiše eno božjo zapoved. Tokrat 
obnovite prvo zapoved in razmislite : ali se zahvaljujem Bogu z molitvijo zjutraj, zvečer, pred jedjo, po jedi?  Ali 
verjamem, da me ima Jezus rad, ali mi več pomeni trenutna sreča, uspeh hobiji? Ali v prostem času vzamem v 
roke tudi sveto pismo i preberem kakšno poučno zgodbo? Ali preprečim grde besede o naši veri, ali se umaknem 
ali se pridružim? 

ODGOVORE NA VPRAŠANJA POD A  OD 1 – 7 VRNITE   NA MOJ MAIL DO 24. JANUARJA 2021. Lahko tudi prej😉 

Ne pozabite na list napisati ime in priimek in datum 18.01.2021 

Za odgovore v liturgični zvezek si lahko pomagaš z oznanili naše župnije ob vhodu v cerkev, na naši župnijski 
spletni strani, na internetu biblija.net ali v svetem pismu doma, pri sošolcu po mailu ali telefonu, pri župniku ali 
katehetinji po telefonu (051 248 037) in še in še ….  

Gospod naj vas obilno blagoslovi in varuje, razjasni naj nad vami svoj obraz in se vas usmili, obrne naj svoje obličje 
k vam in vam podari mir. Ostanite zdravi! Vaša katehetinja Darja Sintič 


