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3. Nastavna jedinica

SVJEDOČITI POBJEDU USKRSLOGA KRISTA



Hvaljen Isus i Marija!

■ Napravite znak križa i otpjevajte pjesmu Aleluja.

ALELUJA, ALELU ALELUJA ALELUJA ALELUJA 2X

TRAŽITE NAJPRIJE BOŽJE KRALJEVSTVO I PRAVDU NJEGOVU,

I SVE DRUGO BIT ĆE VAM NADODANO ALELUJA ALELUJA



Pogledajte slike i pokušajte usmeno 

odgovoriti kako točno zovemo dane u 

Velikom tjednu u kojem se sjećamo 

pojedinih događaja vezanih uz Isusovu 

muku.



Što pomislite kad vidite ovu fotografiju?

Mrtvo Isusovo tijelo položeno je u grob. 

Učenici su se od straha razbježali i 

sklonili, a onda se dogodilo ono što je 

navjestio učenicima. Mi ćemo danas 

zajedno otkriti što se dogodilo u zoru 

uskrsnog jutra. 



Susret s tekstom

■ Pročitajte iz udžbenika tekst str. 79. 

■ Pojašnjenje nepoznatih riječi:

- Po subotu, u osvit prvog dana u tjednu- za Židove je posljednji dan u tjednu 

bila subota, a prvi dan u tjednu je naša nedjelja.

- Obamrijeti- ne davati vidljive znakove života.

- Žurno- brzo

- Obujmiti- zagrliti

- Ničice- iskazati duboko postovanje



Usmeno odgovori

■ Tko je prvi došao do Isusova groba?

■ Što su zatekli na Isusovu grobu i kako su se 

osjećali?

■ Kako je opisan anđeo?

■ Što anđeo govori ženama?

■ Kako su žene doživjele susret s uskrslim 

Isusom?

■ Koji zadatak Isus daje ženama?



Plan ploče

■ Zapisati u bilježnicu.

Svjedočiti pobjedu uskrslog Krista

Isus je uskrsnuo prvi dan u tjednu (u nedjelju) pa je nedjelja za nas veliki blagdan. Ona 
je spomen-dan Isusova uskrsnuća. Na taj se dan okupljamo i slavimo Euharistiju, 
Isusovu gozbu. Isusovo uskrsnuće slavimo uvijek kada se sastajemo slaviti Euharistiju.

Zadatak:

1. Promotrite sliku Isusova uskrsnuća. Sjeti se onog što ti se najviše

svidjelo dok si čitao/la. Pokušaj sastaviti molitvu u kojoj ćeš izraziti 

radost što je Isus uskrsnuo.

2. Otvorite udženike na str. 109. i pronađi molitvu „Kraljice neba”.

Pokušaj naučiti- moli se u uskrsno vrijeme.



BOG VAS BLAGOSLOVIO I OD 

SVAKOG ZLA ČUVAO!


