VEROUČNA URA ZA 7. RAZRED NA DALJAVO 03.05.2021 – ALI IMA
DUŠA PERUTI?
Začnimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mesec maj je Marijin mesec. Šmarnice čudovito cvetijo
in še lepše dišijo. Pravijo, da so to Marijine solze, ki jih toči za vse v stiski in za vse v grehu. Obrnimo se
na našo nebeško mater Marijo in jo prosimo za nekoga, ki mu želimo pomagati ali pa zase, da nam
izprosi milosti pri Gospodu. V zahvalo naberimo šopek in ga postavimo na družinsko mizo. Lahko tudi
narišemo šmarnice ali poiščemo slikico šmarnic in jo nalepimo na vidno mesto, da nas bo spominjala
na našo molitev in prošnjo k naši nebeški materi. Amen.
A: ODPRI UČBENIK LEKCIJA 23: UČENCI NE MOREJO MOLČATI
Odgovori:
A 1: Preberi na strani 154-155 : Ima duša peruti? Napiši, kdaj ima tvoja duša peruti? Ena beseda ali en
stavek.
A2: Napiši, na kateri simbol naše župnije te spominja slika na strani 154 in kateri dan v mesecu maju
je praznik naše župnije? Beseda in datum
A3: Pomisli, kako smo povezani v naši župniji, kako si ti povezan v svoji družini, v šoli, s svojimi prijatelji?
Odgovori z eno besedo, kaj je tisto, kar te povezuje z drugimi?
A 4: Preberi na strani 156: »Veseli kristjani smo«. Izberi si en stavek, ki ti je všeč in ga prepiši.
B: LITURGIČNI ZVEZEK- 5. VELIKONOČNA NEDELJA : JAZ SEM TRTA, VI MLADIKE
B 1: Pretekli teden med počitnicami smo se spominjali Jezusovih besed, da je On naš pastir, ki nas
varuje in vodi. Za kateri dogodek med počitnicami bi lahko rekel/rekla, da je bil Jezus tvoj pastir in
varuh?
B 2: Včeraj smo na 5. velikonočno nedeljo poslušali Jezusove besede: »Jaz sem trta, vi mladike«. Kdaj
smo bili mi vcepljeni v Jezusa kot mladika na trti? Datum ali vsaj mesec in leto. Če ne veš, vprašaj starše
ali botra/o.
B 3: Jezus nas prosi: »Ostanite v meni!« Kako lahko ostanemo v njem?
C: ZAKLJUČNO VEROUČNO SREČANJE

Dne 17.5.2021 in dne 24.5.2021 načrtujem naše srečanje »NA ZUPNIJSKEM SONČKU« ločeno
po skupinah. Vabilo na zaključno srečanje prejme vsaka skupina en teden pred datumom. Ob srečanju
boste prejeli tudi spričevala, v kolikor ste izpolnjevali domače naloge in ste ocenjeni. Časa imate še
dovolj, tudi zamudniki. Prosim, da s seboj prinesete liturgične zvezke, da jih bom lahko pregledala do
vključno 7. velikonočne nedelje in vpisala oceno v veroučno spričevalo. Liturgične zvezke boste prejeli
nazaj v 8. razredu pri g. župniku.

Odgovore pod A1, A2, A3 in A4 , B1, B2, B3 mi prosim pošljite do naslednje, 6. velikonočne
nedelje.

Jezus je trta, s svetim krstom smo postali tudi mi njegove mladike. Ostanimo v
njem! VESELIM SE NAŠEGA »SLADKEGA« SREČANJA NA ZUPNIJSKEM SONČKU OB
ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA. Vaša katehetinja Darja Sintič

